
REGRAS GERAIS K-BUZZ 2019:  
 
1. Todos os participantes inscritos estão de acordo que sua participação é 
voluntária e a partir do momento que é confirmada sua inscrição, o grupo ou 
solista, está de acordo em ceder seus direitos de imagem para captação, fixação 
e utilização da mesma para serem inseridas e utilizadas no Brasil e exterior, 
através de todos e quaisquer meios de comunicação ao público, tais como; 
televisão aberta e por assinatura, internet, CD, DVD, suportes de computação 
gráfica, mídia impressa, eletrônica, e todos os materiais confeccionados pela 
organização desde que não haja desvirtuamento da finalidade de uso, sejam 
observados o decoro, a moral e os bons costumes, e obedecido o que está 
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.o 8.069/ 1990. 
 
2. Para apresentações solo é permitido apenas UM dançarino sem utilização de 
dançarinos de apoio. Para apresentações de grupos o mínimo são DOIS 
dançarinos e o máximo NOVE. (Devido ao tamanho do palco, o máximo 
permitido será de nove dançarinos.) 
 
3. Poderão participar da competição apenas os dançarinos presentes no vídeo 
enviado para avaliação, vetando novos dançarinos, contudo caso algum dos 
dançarinos não participe da apresentação, a organização do evento deverá ser 
avisada com no mínimo DOZE HORAS de antecedência do começo das 
apresentações, caso contrário o grupo será penalizado com o desconto de UM 
PONTO na nota final. (Não será permitido ninguém além dos dançarinos 
devidamente inscritos no palco, na hora da apresentação). 
 
4. IMPORTANTÍSSIMO: Após a confirmação da inscrição, é vetada a 
substituição da música enviada, por isso, só se inscreva quando tiver certeza 
absoluta da música que irá utilizar no concurso. 
 
5. Serão permitidas músicas em inglês, japonês, mandarim e etc. desde que a 
música pertença ao estilo K-POP (Korean Pop) interpretada por ARTISTA sul-
coreano ou que pertença ao gênero musical (levando em consideração artistas 
estrangeiros que estão em grupos de K-POP Ex.: Lisa – BLACKPINK). 
 
6. A coreografia que for interpretada pelos dançarinos deve ser fiel à coreografia 
original em questão. Podendo sofrer adaptações quando interpretadas por um 
grupo com número inferior ao grupo que estará fazendo o cover. A adaptação 
faz parte de um dos critérios de avaliação! 
 
7. A música deve ser original, sem edições com outras músicas (mashup) e deve 
ter no máximo SEIS MINUTOS. NÃO é permitido inserir uma intro e/ou cortar 
partes da música. Poderá ser utilizada tanto as músicas dos CDs/DVDs dos 
artistas, assim como as músicas dos MVs (vídeos musicais). Só não será 
permitida a utilização de áudios que tenham som de público ao fundo (como 
apresentações de 
comeback, shows, live e etc.). 
 
8. Todos os participantes poderão se apresentar nas DUAS categorias (solo e 



grupo), porém nenhum participante pode fazer mais de uma apresentação na 
mesma categoria. 
  
9. Após selecionados, a ordem de apresentação será sorteada e divulgada 
através do site do evento. 
 
DESCLASSIFICAÇÃO:  
1. Envio de inscrições com erros de informação ou dados obrigatórios 
incompletos. 
2. Grupos que tenham dançarinos inscritos em outros grupos. 
3. Grupos que utilizarem em sua apresentação materiais inflamáveis, 
perfurantes, cortantes ou materiais que possam prejudicar ou danificar a 
estrutura do local ou que prejudiquem o andamento do concurso. 
4. Quaisquer outra atitude negativa grave que coloque em risco o bom 
andamento da competição. 
 
PERDA DE PONTUAÇÃO:  
 
1. Exceder o tempo máximo de SEIS MINUTOS após o início da apresentação. 
(-1 ponto na pontuação final) 
2. Atraso para subir no palco. (-1 ponto na pontuação final) 
3. Dançar sem algum dos integrantes do grupo que estejam inscritos na 
competição sem avisar a organização em até DOZE HORAS antes do começo 
das apresentações. (-1 ponto por integrante faltoso na pontuação final) 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
1.Dança (Coreografia, Domínio corporal) 
Critério 1.1 Coreografia – fidelidade e execução dos movimentos, tempo e 
sincronia. 
Critério 1.2 Domínio corporal – domínio dos movimentos e execução. 
 
2.Presença de palco (performance, domínio de palco, carisma) 
2.1 Performance – conjunto da dança mais desenvoltura. 
2.2 Domínio de palco – desinibição no palco, segurança, juntando o seu 
preenchimento, sua utilização, sua distribuição de posições/figuras/pautas e 
adaptações na falta de membros em relação à coreografia original. 
2.3 Carisma - Resposta do público ao dançarino. 
 
3.Execução (expressão, imagem, aparência) 
3.1 Expressão – “encarnar o personagem”, dublagem, transmitir emoções, 
conseguir cativar o público. 
3.2 Imagem – como a pessoa apresenta-se para o concurso, preparo nas roupas, 
cabelo, maquiagem, cuidados com a aparência. 
3.3 Figurino – fidelidade ao conceito apresentado NO PALCO. (Não ao original, 
do grupo em questão, um figurino que remete a ideia do conceito apresentado 
pelo artista/grupo coreano). 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO:  
 
1. A banca de jurados será composta por TRÊS pessoas, o sistema adotado 



consiste na soma total de todas as notas, as notas serão entre 5 e 10 podendo 
ser utilizados MEIO PONTO entre as notas (5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5) após isso a 
soma de todas as notas de todos os jurados será a pontuação final do grupo ou 
solo. 
 
2. Caso haja empate, a soma de Dança (critério 1) irá desempatar, se ainda 
houver empate a soma do Presença de palco (critério 2) se persistir o empate a 
soma do Carisma (critério 3). Se ainda assim permanecer o empate, os jurados 
irão escolher o campeão. 
 
RESULTADO: 
 
1. O resultado do concurso será dado no final do evento, às 19h de cada dia. 
 
PREMIAÇÃO: 
 
1º Lugar - Divulgaremos em breve 
 
2º Lugar - Divulgaremos em breve 
 
3º Lugar- Divulgaremos em breve 
 


