Introducció
El manual de les regles del Campionat Internacional de hip hop conté els requisits, els punts bàsics a seguir, guies
i regles per competir en el Campionat hip hop presentat per hip hop International (HHI) als EUA i estableix els
punts per triar grups representants dels països en el pròxim Campionat Mundial de hip hop internacional.
El Campionat de hip hop són esdeveniments competitius que ofereixen als ballarins l'oportunitat de mostrar l'art
i la tècnica de la dansa hip hop nacional i internacional, amb l'exposició televisiva
y mitjans de comunicació i amb prestigiosos reconeixements nacionals i globals. La creativitat, el talent natural i
la llibertat artística sempre són apreciats i busquen sempre la seva integritat, el bon gust i la seguretat. Els equips
realitzen la seva creació en una rutina de 2 minuts (1:30min per a la categoria Junior).
No hi ha cap definició per a descriure el hip hop Dance. Hip hop és una fusió de disciplines de dansa i actuacions
culturals a tot el món. Una rutina de hip hop incorpora imatge, música, actitud, postura i estil de carrer per fer-la
única. Les rutines de hip hop més reeixides mostren una àmplia varietat de moviments i dissenys coreogràfics de
la vella escola i de la nova escola combinant el caràcter i l'energia delcarrer.

SOBRE HIP HOP INTERNATIONAL (HHI International)
Hip hop International va ser fundat el 2000 a Los Angeles i produeix múltiples esdeveniments en viu i televisat
relacionats amb competicions de dansa urbana com MTV's America 's Best Dance Crew,Campionats d'EUA hip hop
, campionats del món de hip hop i batalles mundials ,que
Altre
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Internacional. Hip hop International es representa a tot el món a través
i
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representants oficials de cada país afiliat
els que realitzen competicions
ents
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el suport internacional de hip hop i els responsables de qualificar els millors representants de cada país a
l'esdeveniment hip hop International realitza.
Hip hop International està representat per tots els graduats oficials de tot el món que respecten els orígens del
hip hop i que duen a terme els nostres esdeveniments amb el suport de tots els ballarins que volen representar
el seu país en la Copa del món de hip hop, celebrada als EUA cada estiu, tant en les categories de tripulacions,
minicrews, megacrews o en les batalles mundials .

POSEU-VOS EN CONTACTE AMB HIP HOP INTERNATIONAL ANDORRA
Tel : +376661208
Correu electrònic: info@hiphopinternationalandorra. com
Lloc web: www. hiphopinternationalandorra. com
Facebook: facebook.com/hhiandorra
Instagram: HHIAndorra
Twitter: hhiandorra
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Tots els participants han d'estar obligats per la normativa HHI i el 100% respecte. Tots els ballarins que participin en un
esdeveniment afiliat a la marca són els encarregats de proporcionar la informació personal correcta i no falsada mitjançant
la presentació dels corresponents certificats o documents acreditatius de nacionalitat i data de naixement.

CRITERIS PER ALS REGISTRES D'ESDEVENIMENTS
Tots els actes es regiran per la normativa i normes & cursos de normativa. Tots els grups que participin en el champsionship
de dansa del hip hop mundial ho han de fer a través d'un qualificador Nacional produït per una llicència del país a ser
representat.
Els països han de ser capaços de qualificar les següents categories per competir en la Copa del món de hip hop: Junior,
Varsity,adult, minicrew i megacrew.
Si un o tots els grups que qualifiquen per competir en la Copa del món, per qualsevol motiu, no podien fer el viatge i competir
representant el país, traslladarien el lloc al següent grup en ordre de classificació per puntuació final. En el cas que cap grup de
la categoria pogués representar el país, la gestió mateixa podrà proposar-se a grups aliens a l'esdeveniment, sempre aprovats
per la marca HHI.

SOLICITUD D'INSCRIPCIONS
1. Tots han d'emplenar i signar tots els formularis. Tots els formularis s'han de lliurar a l' organitzador, amb el
pagament de la seva inscripció amb antelació a la competència.
2. Alliberament accidental: tots els equips han de signar una autorització d'alliberament en cas d'accident amb
antelació a la competència, alliberant HHI, l'organitzador, els seus agents, funcionaris, personal i patrocinadors de
qualsevol accident o lesió que s'hagi produït a un membre de l'equip abans, durant o després d'un esdeveniment HHI.
3. Alliberament de drets d'imatge: tots els equips han de signar el formulari de drets d'imatge permetent HHI,
l'organitzador de l'esdeveniment, agents o patrocinadors per filmar o gravar el rendiment dels equips en
l'esdeveniment per ser utilitzat a la televisió, vídeos Internet, Ràdio, premsa, mitjans de comunicació, relacions
públiques, etc.
4. Cap ballarí podrà representar més de dos països diferents en el transcurs de 3 mundials.
5. Cap ballarí podrà representar a dos països diferents en el mateix any.
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COMPOSICIÓ D'UNA TRIPULACIÓ
Un equip format per un grup d'almenys cinc (5) ballarins fins a un màxim de nou (9). Tots els tripulants poden ser
de qualsevol sexe i de qualsevol edat, tenint en compte la regulació de les categories:
Categoria JUNIOR
de set (7) a dotze (12) anys.
La categoria VARSITY

de tretze (13) a disset (17) anys.

Categoria ADULT

a partir de divuit (18) anys d'edat.

CATEGOROS MINICREW

a partir de set (7) anys d'edat

Categoria MEGACREW

a partir de set (7) anys

REQUISITS D'EDAT PER A CATEGORIES
1. L'edat de verificació de la veracitat de cada participant serà validada per l'organitzador de l'esdeveniment per
endavant de la competició amb certificat o passaport de naixement.
2. Fins a 2 membres per equip poden estar sota l'edat requerida en la divisió en la qual participaran.
3. -Cap membre d'edat legal pot participar en una divisió inferior a la seva.
4. -Tots els participants hauran d'acreditar la seva antiguitat amb documents oficials.
5.-En el cas que el Comitè Organitzador trobi falsos documents o irregularitats en l'edat permesa en cada categoria per
qualsevol individu o grup, serà sancionat i fins i tot suspès de tota competència.
6.-Si en l'any actual una ballarina es reuneix amb límit d'edat, se li dóna l'opció de competir en dues categories diferents.
Exemple: qualsevol ballarí que compleixi 13 per 2020 serà capaç de participar en les categories júnior i universitari.
De la mateixa forma que qualsevol que compleixi 18 anys serà capaç de competir en la Varsity i l'adult. (Recordem que
en la categoria de qualificació no es pot competir en més d'un grup per categoria).

MINICREW 3 BALLARINS
Una Minicrew consta d'un total de tres (3) tripulants. Els tripulants poden ser de qualsevol sexe i de qualsevol edat

MEGACREW DE 10 A 40 BAILARINES
Una Megacrew consta de grups d'almenys deu (10) ballarins fins a un màxim de 40 (40) ballarins. Els ballarins
poden ser de qualsevol sexe i de qualsevol edat.

LÍMIT DE PARTICIPACIÓ
Un ballarí no pot participar en més d'un grup de la mateixa categoria

SUSPENSIÓ I DESQUALIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS
La falsificació d'informació personal o documents nacionals no personals són motiu de suspensió del partícip, grup
sencer, o entitat representativa de l'esdeveniment i és la mateixa adreça que decideix la sanció, arribant a la prohibició
de participació si pensen que sigui apropiat.
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CANVIS I SUBSTITUTS
Tots els tripulants , minicrew o megacrew inscrits en l'acte han de competir des de l'inici del Campionat. HHI no permet
canvis als membres de la tripulació d'una ronda a una altra (si escau, depenent de l'esdeveniment) sense l'aprovació prèvia
de l'organitzador de l'esdeveniment. Tots els participants estaran subjectes a la verificació del document a l'esdeveniment
abans de pujar a l'escenari.
Un equip que competeix amb més, menys o diferents participants dels que s'han inscrit a la plataforma està subjecte a
ser retirat i desqualificat de la competència. Qualsevol canvi o reposició dels participants un cop iniciat l'esdeveniment,
ha d'estar preaprovat per la direcció de HHI SPAIN. En aquests casos se us sol·licitarà un pagament addicional per a la
inscripció del nou participant.

DEFENSANT CAMPIONS
La defensa dels grups de Campions són els que van guanyar la Medalla d'or l'any anterior i han de tornar a entrar a
l'esdeveniment per "defensar el seu títol".
En cas que hi hagi rondes Knockout en l'esdeveniment, els campions de la defensa participar directament en la ronda
semifinal i rebre un bolcada com tots els altres grups. En la ronda final participaran tots els grups que es qualifiquen per a
aquest, sumant-s 'hi als campions defensors ,en tot cas.

S'AFEGEIXEN CANVIS O SUBSTITUTS DE LA DEFENSA DELS CAMPIONS
Per a tots els tripulants, minicrew i megacrew que defensen el títol i necessiten fer canvis als membres del grup :
- En el cas de Minicrews,només podeu modificar, canviar o afegir un (1) component.
- Per a les tripulacions,poden fer-ho fins a un màxim de dos (2) en grups de 5 a 6 components; i un màxim de
tres (3) en grups de 7 a 9 components.
- Per Megacrews,han de mantenir almenys un terç dels components de la megacrew original.
En cas de qualsevol d'aquests canvis o substitucions, haurà de ser notificat a l'adreça de HHI SPAIN amb antelació per
poder revisar la documentació necessària a la plataforma WOP.

CANVIS EN LA RUTINA DE LA COMPETÈNCIA
Un equip, minicrew o megacrew pot reestructurar i modificar la coreografia i la música des del seu muntatge a mesura
que avança d'una ronda a la següent.
El canvi també s'aplica a l'esdeveniment Nacional de la Copa del món.
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ASSAIG TÈCNIC SOBRE L'ESCENARI
Excepte en altres circumstàncies que impedeixen una ronda d'assaig, tots els grups tenen la possibilitat de fer un assaig
tècnic de la seva rutina amb la música a la fase de competició un cop abans de l'inici de l'esdeveniment. Si es feia, els
grups s'encarreguen d'arribar per endavant a l'hora acordada, ja que la bretxa passaria al següent grup que estigui en el
temps.

MÚSICA PER A L'ESDEVENIMENT (CRITERIS DE RENDIMENT)
1. La rutina s'ha de dur a terme enterament en la música proporcionada per la tripulació a la plataforma wop.
Formats acceptats. MP3 i. WAV.
2. Cada grup ha d'incloure un segment en el seu muntatge que és ininterromput per sons o efectes extra que
dificulten l'escolta del tema, per tal d'obtenir una puntuació més alta dels jutges.
Es recomana en les categories Minicrew i Junior que aquest segment és de vint (20) segons, mentre que en les
categories universitari i adult és trenta (30) segons. La peça pot ser en qualsevol peça del muntatge musical.
3. Recomanem portar un USB el dia de l'esdeveniment amb només el fitxer de grup per a qualsevol imprevist que
pugui sorgir amb el seu muntatge. El muntatge de música de recanvi ha d'estar. MP3 o
. Wav.
4. El nom del fitxer ha de ser el nom del grup i la categoria en què participa. Per a la Copa del món, el país
representat s'ha d'adjuntar com un extra de dades.
5. No hi ha un nombre mínim o màxim de cançons a utilitzar en el muntatge musical. No obstant això, després d'anys
de competicions mundials, els jutges conclouen que prefereixen menys cançons a opcions múltiples i sorolloses,
ja que això fa que sigui més fàcil centrar-se en la dansa que es defensen.
6. La música escollida no ha de contenir un llenguatge inadequat, jurar paraules o un llenguatge ofensiu per a cap
col·lectiu. La direcció de l'esdeveniment és el dret de rebutjar els muntatges musicals amb contingut ofensiu.

DURADA MÚSICA MUNTATGE
CATEGORIES júnior & MINICREW
Per a aquestes dues categories, la durada màxima del muntatge musical és d'un minut i mig (1:30). Oferim un marge de
cinc (5) segons per sobre o per sota de l'Assemblea, quedant així en un marge de 1:25 a 1:35 màxim. Totes les rutines que
duren menys o més del que s'estableixi seran penalitzades.

VARSITY CATEGORIES $ ADULT
La durada de la rutina per a aquestes dues categories és de dos minuts (2:00). Oferim un marge de cinc
(5) segons per sobre o per sota de l'Assemblea, quedant així dins d'un marge de 1:55 o 2:05 com a màxim. Totes les
rutines que duren menys o més del que s'estableixi seran penalitzades.

MEGACREW CATEGORY
La durada de la rutina per a la categoria Megacrew és de tres minuts i mig (3:30). Oferim un marge de trenta (30) segons
per sobre o per sota de l'Assemblea, quedant així en un marge de 3:00min o un màxim de 4:00min. Totes les rutines que
duren menys o més del que s'estableixi seran penalitzades.
Es considerarà que comença una rutina amb el primer so audible i acaba amb l'últim so audible per al jurat.
Pots consultar la llista de deduccions al final del Reglament.
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NORMES GENERALS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
VESTIMENTA/ROBA

Tots els equips han de portar roba que reflecteixi el caràcter real i l'estil natural de l'entorn urbà i de carrer. Un equip pot
incloure accessoris com barrets, guants, bufandes, joies, etc. L'ús de roba durant l'execució està permès sempre que no
sigui ofensiu o fora de caràcter. La indumentària que s'ha eliminat haurà de col·locar-se fora de l'àrea de competició i mai
ha de ser expulsats cap al públic.

COMPLEMENTS (ATREZZO)

Es prohibeix tots els accessoris no considerats com a part integrant d'un armari, com canyes, cadires, panderets,
instruments musicals, etc. D'altra banda, es permet la genolleres, cascos, o qualsevol cosa que sigui per a la seguretat de
l'execució d'un moviment. Es prohibeix els olis corporals o altres substàncies aplicades al cos o al vestit que puguin afectar
la zona escènica i la seguretat d'altres competidors. Els equips poden portar botes de ball o jazz, tennis de jazz o sabatilles
d'esport. Totes les sabates han d'estar netes, les plantes que no rasquen o marquen l'etapa (no es permeten sabates ni
botes de carrer). Les sabates de TAP o els peus descalços estan prohibits. Vestits de teatre no són típicament de ratlles
per la qual cosa no ho recomano.
En el dubte, contacti amb l'organitzador per aclarir la idea.
PER a la categoria MEGACREW: tots els complements(Atrezzo)permesos per la categoria de megacrew són tots
aquells que poden ser capturats amb una mà, fàcils de moure i que són un complement a l'equip o relacionats amb
el tema o la naturalesa de l'espectacle. No es permeten totes les punteres que queden a terra, com cadires, taules,
mobles, etc. Recomanem estudiar bé si el prop afavorirà a la tripulació i l'espectacle a l'escenari abans d 'usar-lo.
Tota la deducció per puntals no permesos és-1,0 punts.
TOTS ELS MEGACREW HAN DE QUEDAR JUNTS EN L'ESCENA ELS PRIMERS TRENTA (30) SEGONS DE LA RUTINA,
I L'ÚLTIM TREINTA (30) SEGONS TAMBÉ.

COMENÇAMENT TARDÀ

Un grup que no entra en el temps i no està en posició després de 20 segons de ser cridat serà vist com un començament
tardà i es restarà punts.

INICI PRIMERENC

Un començament primerenc es produeix quan després de prendre la seva posició, l'equip Mostra introduccions
interminables o dóna més d'avís durant més de 10 segons una vegada que tot l'equip està en l'escenari. Seran
desubrastretats de la puntuació.

GRUP COMPLET

Tot l'equip ha de començar junts a l'escenari i quedar-s'hi a l'escenari durant la durada de la rutina. No hi haurà cap
entrada o sortida de l'escenari per qualsevol membre de l'equip en qualsevol moment. Es deduiran punts per als fracassos
per fer-ho. (excepte en la categoria MEGACREW).

NO-SHOW

L'equip que no apareix a l'escenari i es col·loca en la seva posició de partida després de 60 (60) segons de ser anunciat
serà desqualificat.

STAY EXTRA

Equip que segueix lluir i executar les habilitats després de la seva rutina es resten punts.
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SORTIDA DE L'ESCENARI INCORRECTAMENT
Els grups han d'abandonar l'escenari per a les zones designades i designades. Saltar o acrobàcies des de l'escenari fins a terra
estan prohibits i es considerarà una penalització i deducció de la puntuació.

CAIGUDES

1. CAIGUDA MAJOR
a. Un membre de grup cau d'un truc o ajuda que és irrecuperable
b. Un membre del grup cau durant la rutina i és irrecuperable
2. CAIGUDA MENOR
a. Un error altament recognoscible durant la rutina que és recuperable
b. Un ensopegar, relliscar o caure durant la rutina que és recuperable

LLISTA DE PENALITZACIÓ
Rendiment
-

Música
-

Si no està tot a l'escenari per començar a temps, entrar i sortir durant la rutina:-0,1
Començament tardà-no en l'etapa 20 seg. després de ser anunciat-0,05
Estades superiors a 0,05
Inici-avís inicial per més de 10 seg.-0,05
Gota essencial-0,1
Gota menor-0,05
Inici fals-0,25
Situació injustificada que resulta en el reinici rutinari-1,0
Tots els tripulants no estan junts durant tota la rutina-1,0
Tots els megacrewmembers no estan junts
o En els primers 30 segons-0,5
o En els últims 30 segons-0,5
Durada de la rutina diferent de l'hora establerta-0,1
Que conté un llenguatge inadequat-0,1

Moviments
-

Vestits
-

Gestos obscens, comentaris o moviments-0,1
Ús excessiu d'animació, gimnàstica o trucs molt perillosos-1,0
Sortir de l'escenari incorrectament-1,0

Ús d'Atrezzo-0,1
Roba o puntals llançats al públic-0,05
Roba/sabates inadequades-0,05
Roba mal col·locada (cordons descordats, accessoris solts o accessoris que salten o trenquen durant la
rutina)-0,05
Utilitzar olis corporals, pintures o substàncies que afecten l'etapa-0,05
MEGACREW: utilització de suports inapropiats-1,0
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INCIDENT EXTRAORDINARI
Una circumstància extraordinària es produeix quan està fora de l'abast de l'equip i que afecta els membres de l'equip en
el moment de mostrar-ja sigui al principi o en qualsevol punt de la rutina. Una circumstància extraordinària no es limita
només als següents exemples i serà declarada com a tal pel jutge en cap .
1. Que la música sigui la equivocada.
2. Problemes amb el mal funcionament de l'equip tècnic.
3. Pertorbacions causades per fallades d'equips, so, il·luminació, escenari.
4. Realitzar o introduir un objecte o pertorbar la zona escènica, just abans de començar o durant la presentació que
afecti a un membre o un equip.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

1. És responsabilitat de l'equip aturar immediatament la rutina si es produeix una circumstància extraordinària.
2. L'organitzador, el jutge principal i/o el Comitè de l'esdeveniment analitzaran la situació, i un cop confirmat i corregit el
problema, el grup es podrà tornar a presentar, tornar a l'escenari i presentar la seva rutina. Si la demanda de l'equip
resulta ser infundada determinada pel jutge principal, l'equip no se li permetrà repetir la seva presentació i resultarà com
una fallada.
3. Presentació de la reclamació d'una circumstància extraordinària un cop executat la rutina de l'equip no s'acceptarà ni
es revisarà.

medicina tencia

1. És responsabilitat del capità de cada equip informar l'organitzador de l'esdeveniment si un dels seus membres ha
estat lesionat o està malalt.
2. Si abans o durant la competició un element d'un equip està malalt, lesionat o presenta qualsevol condició que posi la
seva salut en risc en competir, el membre serà declarat inapte per a la competència i descartat. L'organitzador de la
competència es reserva el dret d'eliminar qualsevol competidor que sembli tenir una lesió greu o que requereixi atenció
mèdica.
3. L'organitzador del concurs es reserva el dret a sol·licitar un certificat mèdic que autoritzi el participant a competir.

DIMENSIONS DE L'ESCENARI

La zona de competició és estàndard: aproximadament 10 metres d'ample X 10 metres de llarg per a totes les categories.
En circumstàncies especials l'organitzador de l'esdeveniment podrà ajustar la mida del pis de l'escenari, però haurà de
notificar als equips amb antelació la competència.

CODI DE CONDUCTA

Tots els participants de l'esdeveniment han de comportar-se de manera respectuosa, responsable i professional. HHI
SPAIN es reserva el dret a desqualificar qualsevol tripulació o tripulant per incompliment o incompliment d'aquestes
normes bàsiques tant per a la gestió, personal, tècnics de so, i amb la resta de participants de l'esdeveniment durant tot
el cap de setmana.
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PUNTUACIÓ UNA RUTINA

Totes les rutines s'avaluen segons el criteri HHI dividit en dos aspectes: rendiment i habilitats, en un total de 10 punts.

RENDIMENT-50% (5 PUNTS DEL TOTAL)

Els jutges premiaran la coreografia d'un equip amb moviments únics i creatius, un gran nombre d'estils de ball de hip
hop ben executats, bon ús d'escenaris, formacions, espectacularitat, intensitat i estil de carrer que resulten en una
rutina entretinguda i emocional. Es divideix de la següent manera:

CREATIVITAT (10%)

Coreografiar i presentar una rutina d'una manera única i original amb els teus propis moviments, estil i combinacions que
la fan única. Formes originals de la manera d'anar a terra, baixar de terra, transicions i edicions musicals que et fan
diferents dels altres. Ser especial, diferent, fresc en tots els aspectes de la rutina. No us oblideu de la roba i la mirada.

ÚS DE L'ESCENARI, L'ESPAI I LA FORMACIÓ (10%)

Els membres han de mostrar bé els espais entre ells a través d'una àmplia gamma de formacions, úniques, complicades i
desafiants amb els moviments i patrons interactius entre ells. Amb l'escenari complet també es considerarà. La rutina ha
d'incloure tres (3) nivells de moviment, (baix, mitjà, alt) mitjançant moviments amb braços, mans, cames, tors i cap amb
transicions creatives i sorpreses que ningú espera.

ESPECTACULARITAT, CONFIANÇA, PRESÈNCIA (10%)
La rutina ha de contenir moviments dinàmics de principi a fi pels membres com a grup i individualment tenir un mínim de pauses
i postures. Durant les execucions individuals d'un membre de l'equip o més, els membres restants han d'estar en moviment
donant la rutina més intensitat. La projecció dels membres ha de ser constant des del principi fins al final, transmetent la
confiança dominada per l'expressió facial, el contacte visual i el moviment corporal. La rutina i els membres de l'equip han
d'executar amb passió, il·lusió i aquesta manera natural de "vendre"-la, connectar amb el públic i provocar respostes
emocionals, emoció, riure, alegria i un sentit de drama relacionat amb l'estil presentat.

PRESÈNCIA AL CARRER (10%)

La presència al carrer és la capacitat dels equips de demostrar un hip hop autèntic i desinhibit. La presència al carrer inclou
l'actitud, l'energia, la postura i l'estil del carrer. Es recomana que cada membre del grup tingui la seva personalitat, la seva
roba i els seus accessoris han de representar aquesta personalitat i reflectir l'essència i l'esperit del seu entorn urbà amb
una mirada única que la part dels altres. Teatre o vestuari Show no es recomanen ja que no són típics del carrer. per
exemple. Disfresses de Halloween , contes curts, etc.) En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb HHI Andorra.

VALOR DE L'ENTRETENIMENT (10%)

La rutina ha de deixar una gran impressió i ser memorable. La resposta pública i el reconeixement poden ajudar en aquest
punt.
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COMPETÈNCIES-50% (5 PUNTS DEL TOTAL)

Els jutges avaluaran l'execució i la dificultat de la rutina i els estils presentats. Els jutges tindran en compte la qualitat del
moviment en la rutina, incloent les posicions de braç, cama i cos, combinacions de nivells, sòl, peu i aire, i la sincronització
dels membres.

MUSICALITAT (10%)

S'ha de tenir en compte l'execució i la coreografia de l'època musical i de l'equip de dansa a la música. Els patrons i
moviments executats als sons simulats per l'equip en absència de música(per exemple , el peu de trepitjar,el aplaudint
amà (aplaudiment), els sons vocals, etc.) també seran considerats com a música i s'avaluaran de manera similar.
NOTA IMPORTAN : En muntages musicals on no hi ha so musicals però es realitzen balls com foot Stomping o hand

clapping, la rutina es considerarà acabada quan acabi l'últim so audible realitzat d'aquest estil

MUSICALITZACIÓ//TEMPS/TÈCNICA (10%)

Els moviments d'una rutina han de mostrar l'estructura i l'estil musicals, utilitzant una variació de ritmes i emfatitzant.
IMPORTANT: a partir de 2011, totes les rutines adultes i Varsity han de presentar com a mínim 30 segons rectes musicals
sense editar talls o efectes en qualsevol lloc de la rutina. Per a la categoria Junior el temps mínim ha de ser de 20 segons.

EXECUCIÓ, CONTROL DE MOVIMENT (10%)

L'equip ha de tenir el control de la velocitat, la direcció i la col·locació del cos a través de la rutina a l'escenari.

SINCRONITZACIÓ/TEMPORITZACIÓ (10%)

Els moviments dels membres han d'estar sincronitzats; el rang de moviments, velocitat, temps i execucions de passos serà
executat per tots els membres de l'uníson. S'admeten desgajo o canons .

DIFICULTAT EN L'EFECUTION HIP HOP (10%)

La dificultat es mesurarà amb els nivells d'habilitat demostrats per tots els membres i la diversitat d'estils que realitzen en
la rutina. Es tindrà en compte el major nombre de membres que realitzen amb èxit una complicada coreografia que inclou
la vella escola i la nova escola entenent la base dels orígens del hip hop.
Es donarà una major consideració i puntuació als equips que fan moviments de grup o amb la majoria dels seus membres,
per exemple: un equip de 8 on tothom executa i domina un moviment de tall es puntuarà més alt a un on només 2
membres ho fan.

VARIETAT D'ESTILS DE HIP HOP (10%)

S'han de presentar almenys 3 estils de carrer per rebre punts per varietat, més estils que s'inclouen correctament
executats com més alta sigui la puntuació obtinguda en varietat.
La següent és una llista d'estils de carrer acceptat com a Funkdation que es pot presentar.
Bboying/Bgirling (ball de descans)
Tancant
Esclatar
Whacking
Punking
Voguing
House Dance
Festa de ball o balls de Club (balls de moda)
Hip Hop Dance
Krumping
Stepping/Gumboot dansa
Dancehall
Estil Afro
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PUNTS & rànquing

CÀLCUL DE LA NOTA FINAL
1. La puntuació més alta és de deu (10).
2. En un tribunal de jutges la puntuació més alta i menor serà eliminat i la resta es promés i s'afegirà a la nota final.
3. Qualsevol deducció dels punts efectuats pel jutge en cap es restarà de la qualificació final .
4. La puntuació final s'ha d'arrodonir a l'un per cent més proper.

EMPATS
L'equipament a l'avantguarda vindrà determinat pels aspectes següents:
a. els equips amb més puntuació artística.
b. els equips amb la puntuació tècnica més alta.
c. anàlisi del panell de jutges per ordre de rangs.

DISCREPÀNCIES EN LES REGLES O EN LA COMPETÈNCIA

1. Qualsevol discrepància o problema durant la competició serà notificada a l'organitzador, jutge en cap i/o Comitè
d'esdeveniment, i la corresponent deducció serà definitiva.
2. Les males interpretacions donades per traduccions o interpretació de normes es resoldran d'acord amb la versió
anglesa. Qualsevol discrepància en l'esdeveniment sempre sortirà de les regles de la versió en anglès.

Protestes
Les protestes estan prohibides i no s'acceptaran amb cap resultat o resolució de cap decisió.

Premis
1a, 2a i 3a categoria classificada
Trofeu i campió nacional títol i dret a competir en el Campionat del món de Phoenix 2020:
Megacrew: plaça per participar en els Campionats del món
Minicrew: plaça per participar en els Campionats del món
Adults: plaça per participar en els Campionats del món
Varsity:plaça per participar en els Campionats del món
Junior: plaça per participar en els Campionats del món

CERIMÒNIA DELS TROFEOS
La competició finalitzarà amb una cerimònia d'homenatge als equips amb les puntuacions més altes.
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Jutges
El panell de qualificació estarà format per tres (3) o sis (6) persones. En una circumstància extenuant, el jutge principal
pot ajustar el nombre de jutges.
Tots els jutges han de disposar de l'elegibilitat, formació, nivell i certificació exigits per HHI. Els jutges seran assignats a
una posició artística o tècnica i només qualificaran la seva àrea.

LOCALITZACIÓ DELS JUTGES EN EL CONCURS
El panell dels jutges i el jutge en cap es posarà en una taula paral. lel davant de l'escenari, a una distància on poden tenir
visibilitat de l'equip de cap a peus. Cal tenir una il·luminació adequada. Els jutges tècnics i artístics han de seure
Alternativament, artísticament, tècnicament, artísticament, tècnicament, tècnicament, etc. Tipus de jutges i les seves
funcions:
1. jutges artístics
Avalua i valora la rutina segons els criteris de contingut, creativitat, coreografia, musicalització i talent natural
del hip hop.
2. jutges tècnics.
Avaluar i qualificar la rutina d'acord amb el hip hop que s'executa, la sincronització, i els criteris de dificultat.
3. Jutge en cap
a. Jutge Principal no valora rutines. La seva feina serà conduir, entrenar,
y supervisar la justa i correcta participació dels jutges del panell i estimar el dany de totes les
discrepàncies, sancions, deduccions i desqualificacions. Un jutge pot ser eliminat pel jutge principal.
b. El treball del jutge en cap en la presentació d'una rutina serà:
i. avaluï l'entrada i sortida, comenci tard, comenci endavant, estada extra, i interrompi una rutina.
ii. Estimar els danys si hi ha violació dels equips.
iii. Estimar els danys si hi ha violacions musicals, incloent el llenguatge inadequat i la durada de la rutina.
iv. Identificar i avaluar les caigudes majors i menors.
v. L'estimació dels danys si hi ha moviments prohibits.
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CREACIÓ D'UNA RUTINA
QUÈ TENIR EN COMPTE PER PREPARAR UN RUTINE GUANYADOR
A l'hora de preparar la teva coreografia pensant en guanyar la competició, recorda seleccionar acuradament els estils que
millor representen les teves fortaleses i la personalitat del teu grup, recomanem ser frescos i imaginatius i seguir el teu
propi estil i identitat quan estan creant la seva rutina; construir una història amb ball pot ser una bona manera de tenir
en compte.
Eviteu emlaminar o estar influenciats pel passat campions nacionals o mundials, no hi ha cap model explícit o distinció
per a una rutina guanyadora. Jutges HHI estan buscant presentacions que són diferents, nous i originals i que demostren
una àmplia varietat d'estils urbans, ser tu mateix i expressar-ho amb passió, intensitat i estil.
Una rutina guanyadora ha de contenir una gran quantitat de ball, no cometre l'error d'utilitzar massa cançons i incorporar massa
efectes de so que en general inhibeix la seqüència de ball i els jutges no serà capaç de valorar la seva rutina bé perquè fer això
, abandoneu el fraseig, comptes de 8 temps i la musicalitat dels vostres moviments. Les cançons en una rutina s'han de fer per
deixar una gran impressió o expressar un tema musical que permet tenir un ball net i ininterromput. L'ús excessiu d'edicions
seguides i els seus efectes resulta en una rutina sense música i ball. Tingues-ho en compte en una rutina.
Sovint una cosa que és sobrevalorat o oblidat per molts grups és el que s'anomena "groove". The Groove és la reacció del
ballarí al ritme i als tons musicals, i ajuda a improvisar i expressar la sensació de ballar des de dins.
El groove existeix en tot tipus de música i dansa i, per descomptat, en tots els estils de dansa urbana. Això és el que fa que
la dansa funky. Trobar la ranura en la seva música i expressar-ho en la seva rutina, és una gran oportunitat per presentar
la seva dansa i ser recompensats pels jutges.
Els grups també han de considerar incloure menys estils en les seves rutines i executar els que tenen perfectament en lloc
de presentar molts i tenir una mitjana d'execució i presentació. Et recomanem que vagis més enllà dels moviments bàsics
de cada estil, millor, improvisar... Atès que el nombre mínim d'estils a presentar és 3. Per tant, no el risc d'una qualificació
baixa per voler presentar molts estils mal fets.
Tots els jutges són entrenats i coneixen el tema que estan qualificant i busquen en tot moment noves i diferents
coreografies originals que exhibeixen una gran varietat d'estils urbans autèntics. Sigues tu mateix i expressa la diversitat i
la capacitat del teu grup amb passió, intensitat i estil.
Els jutges valoraran les habilitats del grup en veure el membre més feble, així que vés amb compte en seleccionar un
membre que és clarament no tan forta com els altres que afectarà a la seva qualificació final.
Els moviments acrobàtics o gimnàstica presentats en la rutina es consideraran trucs sense punts llevat que siguin
precedits, seguits o integrats en la coreografia i estiguin plenament justificats.
Un truc pot contribuir a la producció total d'una rutina, però no serà una cosa que supera una altra rutina d'un altre grup.
No hi ha punts especials per utilitzar trucs, però utilitzar-los per complementar el tema o la personalitat de la rutina és un
risc permès.
Crear i utilitzar "moviments de segells" per augmentar la creativitat i la força, així com l'exclamació pública. Un "moviment
de segells" és un moviment únic, que pot ser difícil o assignat per produir espectacularitat, intriga o sorpresa. És millor si
es tracta de la majoria o de tots els membres, al mateix temps, ja que tot això augmentarà la qualificació si està ben
executat i rellevant per a la interpretació completa de la rutina. La creació d'aquest "segell" ajudarà els jutges a distingir
una tripulació d'un altre.
No obstant això, no han d'abusar d'aquests moviments, ja que podrien afectar o recopilar elements suficients de la dansa
hip hop que la coreografia pot necessitar per tenir una puntuació més alta.
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