12 à 20 de Julho

REGULAMENTO 2° CAIPIRATUBA
2° CONCURSO DE DUPLAS – FORRÓ
OBJETIVO
Este concurso será parte do 2° CAIPIRATUBA e tem por objetivo valorizar,
difundir e incentivar esta importante manifestação cultural brasileira, além de
promover a integração entre os participantes, turistas e comunidade
piratubense. As apresentações do 2º Concurso de Duplas de Forró, será no
dia 13 de Julho de 2019, tendo como local o Centro de Eventos de Piratuba;

DA CATEGORIA
O concurso de duplas de forró terá apenas uma categoria, que será de
pessoas a partir de 16 anos de idade.
DA COMPETIÇÃO
Todos os casais dançarão a mesma música que será um forró. A seleção da
música será feita pela equipe de som.
MÚSICA TIRA TEIMA
Caso haja necessidade, os árbitros poderão pedir que todas as Duplas se
apresentarão novamente. A música tira teima terá duração de 1 minuto e 30
segundos.
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os competidores serão avaliados nos seguintes critérios:
A) MUSICALIDADE
 Fluidez corporal coerente com a melodia da música;
 Adequada interpretação da música e elaboração da dança em
harmonia com as frases musicais;
 Os breques devem ser percebidos e representados na dança através
de movimentos de efeito;
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B) TÉCNICA / EQUILÍBRIO
 Domínio técnico dos movimentos;
 Eixos, limpeza e plasticidade;
 Controle respiratório.

C) DESENVOLTURA NA PISTA
 Deslocamentos, posicionamentos e domínio de todo o espaço
cênico;
 Girar a pista no sentido anti-horário;
 Atitude e segurança em cena.
D) FIGURINO E PRESENÇA CÊNICA
 Adequada interpretação da música, pelo figurino e coerência nos
aspectos cênicos gerais;
 Maquiagem, estética da dupla em conjunto;
 Entradas, cumprimentos e saídas de cena;
 Comportamento postural.
NOTA: Devem ser usadas roupas que cubram adequadamente o busto e
quadris, é necessário o uso de meia-calça e short, pois figurinos que deixem a
mostra partes íntimas, fará com que a dupla entre com nota zero no quesito
“FIGURINO E PRESENÇA CÊNICA”.
E) HARMONIA
 Leveza na condução;
 Sintonia da dupla;
 Conexão corporal.
DAS NOTAS
Cada critério de avaliação terá o mesmo peso, os jurados pontuarão cada
critério com notas entre 07 (mínima) e 10 (máxima). A nota final será a soma
de todos os critérios.
Os cinco casais com maiores pontuação, irão disputar a final. A pontuação
anterior não irá acumular para a bateria final, sendo assim realizada uma nova
pontuação, onde sairá o casal campeão.
DAS INSCRIÇÕES

2

As inscrições serão realizadas no período de 01 de abril a 30 de Junho de
2019.
Para realizar a inscrição, tirar dúvidas ou quaisquer outras informações a respeito do
Concurso, os interessados deverão enviar e-mail ao endereço eletrônico
caipiratuba@gmail.com ou fazer contato com a FUNDAÇÃO DE CULTURA DE
PIRATUBA, através dos telefones (49) 3553 0553 ou (49) 99960-9677 – whatsapp;

Não haverá nenhum tipo de custo financeiro para efetivação da inscrição.

DAS PREMIAÇÕES
A dupla 1ª (primeira) colocada receberá troféu+ R$1.000,00;
A dupla 2ª (segunda) colocada receberá troféu + R$600,00;
A dupla 3ª (terceira) colocada receberá troféu + R$400,00.
PERDA DE PONTOS POR IRREGULARIDADES











Cabe aos árbitros a observação rigorosa do presente regulamento;
Caso aspectos regulamentares passem despercebidos pelos árbitros,
caberá ao diretor da competição alertá-los, apontando a irregularidade, e
solicitar-lhes que cumpram rigorosamente com o disposto no
regulamento;
Os competidores terão liberdade para usarem ou não figurinos, porém,
como o uso é um quesito regulamentar, compondo o critério FIGURINO
E PRESENÇA CÊNICA, os competidores que se apresentarem sem
figurinos, perderão pontos.
A soltura de parte do figurino e adereços durante a dança (1 ponto por
parte que soltar)
Na hora de executarem sua dança não utilizarem expressões verbais,
como, cantar, conversar, dirigir-se ao público, aos árbitros, ao DJ,
verbalmente ou por gestos que não incluírem movimentos de dança (1
ponto ou até a desclassificação, conforme a gravidade)
Apresentarem-se com chicletes ou qualquer alimento (1 ponto)
Para uma melhor fluidez do espaço evitar colisões entre os
participantes, os competidores devem deslocar-se em sentido antihorário (1 ponto)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3

É proibido perturbar a ordem dentro e fora da área do evento, diante de outra
dupla concorrente, público ou comissão julgadora, utilizando comportamento
violento, grosseiro, palavras de baixo calão, gestos obscenos ou
preconceituosos. tal infração acarretará na perda da premiação, mesmo que o
resultado do concurso já tenha sido divulgado;
Por medida de de segurança, é proibida a utilização de fosso sinalizadores,
exceto traques de massa (populares estalos), objetos cortantes (armas
brancas, garrafas, etc.) ou qualquer produto que possa colocar em risco a
segurança dos participantes e expectadores do evento;
Não será permitida, em nenhuma hipótese a utilização de propaganda política;
As duplas inscritas que não comparecerem ao concurso, poderão ser
impedidas de participar no ano seguinte, caso sua justificativa não seja aceita
pela Comissão Organizadora;
Ao participar do Concurso, todos os componentes automaticamente autorizam
a utilização de uso de imagem para fins promocionais e publicitários, que serão
exclusivos dos organizadores do evento INVERNO TERMAL DE PIRATUBA
2019.
Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as
condições previstas neste regulamento;
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
organizadora do 2º CAIPIRATUBA e são de caráter oficial e irrevogável.
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