
Regulamento   

 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS   

 

1.1. Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais 

para a participação do Jinrou Mini A-pop Contest 2020.   

1.2. Todos os inscritos devem respeitar as regras gerais do evento.   

1.3. O participante que, de acordo unicamente com a comissão 

organizadora do evento, infringir qualquer item deste regulamento será 

desclassificado.  

1.4. Caberá aos organizadores responsáveis desclassificar qualquer 

inscrição de participante que não atenda a este regulamento.   

1.5. Não será permitida a participação de Staff do evento anfitrião e/ou 

membros da comissão julgadora.   

1.6. O Concurso compreende uma categoria – Solo.   

1.7. O concurso e a divulgação dos resultados serão realizados via 

online, por meio das vias midiáticas do Jinrou.   

1.8. A música principal de inscrição deve entrar na categoria de Asian 

Pop.   

1.9. Efetuada a inscrição será considerado que o inscrito garante ao 

evento e a todos os presentes o uso de sua imagem, para fins de 

divulgação ou outros. Possibilitando o evento o uso da imagem como 

achar melhor, respeitando a dignidade e integridade moral dos 

indivíduos, como rege a lei brasileira.   



1.10. Será permitido o uso de 1 minuto de intro para a apresentação, 

podendo este ser isenta do item 1.8. deste regulamento, e podendo passar 

do tempo estipulado no item 2.3. 

1.11. Qualquer dúvida a respeito deste regulamento poderá ser sanada 

com a equipe do Asian Pop do Jinrou.  

1.12. A utilização de recursos que não estejam esclarecidos nas regras 

deverá ser consultada e autorizada pela comissão organizadora do 

concurso. 

1.13. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as 

condições nos termos deste regulamento.   

1.14. As regras poderão estar sujeitas a mudanças provindas de eventos 

de causa maior (luto, pandemia, etc). 

 

 

2. INSCRIÇÃO  

 

2.1. Será feita mediante preenchimento de fichas de inscrição ONLINE 

que estarão disponíveis entre os dias 27 de abril de 2020 até a data limite 

de 22 de maio de 2020 às 23:59.     

2.2. Só serão aceitas inscrições individuais.   

2.3. O tempo máximo para cada apresentação é de 5’30” (cinco minutos 

e trinta segundos).    

2.4. As inscrições categorias serão feitas mediante preenchimento do 

seguinte formulário: https://forms.gle/7yDN1uyQSoB13HN69. O 

preenchimento completo e adequado do formulário é primordial, caso 

seja constado irregularidades, a inscrição será anulada e o responsável 

devidamente comunicado. 



Parágrafo primeiro: Fica proibida a participação de dançarino de apoio.   

2.8. É permitido que o participante se inscreva com no máximo 1 faixa 

de música, podendo esta ser composta por mais de uma música, desde 

que não extrapole o tempo limite imposto no item 2.3. (remix, mashup, 

etc).   

2.9. Caso o participante escolha usar uma introdução esta deve estar 

junto com o arquivo de áudio enviado. 

2.10. Junto da inscrição deverá conter um link do vídeo a ser avaliado 

pela comissão responsável, este deve estar postado no Youtube na 

categoria “não listado”, contendo o nome de palco, da música e do 

artista. 

2.11. A inscrição terá custo de 10 reais para o participante, que deverá 

ser repassado por meio de depósito bancário, atrávez da conta que for 

passada junto com a confirmação da inscrição, esse valor será usado 

para ajudar o Jinrou o Encotro das Feras a pagar a vinda dos jurados 

do A-pop Dance Contest Jinrou 2020 para o evento, o deposito 

precisará ser feito até dia 25 de maio de 2020. 

 

3. ETAPAS AVALIATIVAS  

 

3.1. Etapa avaliativa por vídeo 

3.1.1. Esta etapa será online, ou seja, não presencial. 

3.1.2. O link do vídeo deve ser mandado junto à inscrição como descrito 

no item 2.10. deste regulamento. 

3.1.3. O vídeo enviado deve ser gravado em uma take, não sendo 

permitidos cortes de cena a partir do início da coreografia, é necessário 

também que apareça o rosto dos competidores durante a maioria do 

mesmo.  



3.1.4. A qualidade de imagem e áudio do vídeo fica de inteira 

responsabilidade do participante. 

3.1.5. Os jurados técnicos julgarão os itens: Fidelidade, Cover, Ritmo e 

Dificuldade.   

3.1.6. Caracterizados como sendo: 

Fidelidade: A fidelidade à coreografia original, como mandado na 

inscrição;  

Cover: A interpretação desenvolvida pelo inscrito, envolvendo 

dublagem e interpretação parecida com o artista ou grupo passado;  

Ritmo: A capacidade do inscrito de desenvolver a musicalidade e 

manter-se no tempo da música;  

Dificuldade: Caracteriza a complexidade de execução da coreografia 

base.  

Parágrafo Único: O aspecto de dificuldade não depende em nada da 

apresentação inscrito, somente do vídeo base enviado, definido 

unicamente pelo conhecimento técnico do jurado. 

3.1.7. A Comissão Julgadora dos vídeos será constituída com 2 (dois) 

membros designados pela comissão organizadora do concurso.   

3.1.8. Será feita uma média aritmética das notas parciais.    

3.1.9. A nota final irá de 0 a 10, recebendo 0 somente quem for 

desclassificado por desacato de alguma das regras.   

 

 

4. RESULTADOS 

 



4.1. Os resultados serão anunciados até um mês após o final das 

inscrições, por meio das vias midiáticas do Jinrou. 

4.2. A premiação garantirá a entrada do primeiro lugar ao A-pop Dance 

Contest Jinrou 2020 e ao Jinrou o Encotro das Feras, edição de 2020. 

4.3. A entrada ao evento Jinrou o Encotro das Feras, edição de 2020, 

será garantida aos membros que estiverem nas apresentações 

ganhadoras, sendo esta intransferível. 

4.4. Fica de responsabilidade da comissão organizadora divulgar os 

resultados dos jurados honestamente. 

4.5. Fica de responsabilidade do evento fornecer a premiação. 

 


