
 

REGULAMENTO COMPETIÇÃO IMPROVISO GAFIEIRA BRASIL 2020 
CATEGORIA AMADORA 

 
 

1. DA COMPETIÇÃO 
 
1.1 Este regulamento tem por finalidade estipular as regras para a competição por casal, para 
categoria amadora, etapa improviso, que acontecerá durante o Gafieira Brasil, a ser 

realizado no Rio de Janeiro, no dia 11 de abril de 2020.  
 
1.2 A Competição terá o formato de Improviso entre casais na data acima e será realizada na 
Casa de Espanha, localizada na Rua Maria Eugenia, 300 - Humaitá, Rio de Janeiro;  
 
 
 

2. DOS OBJETIVOS GERAIS 
 

2.1 O Objetivo da Competição Improviso Gafieira Brasil - Categoria Amadora é incentivar 

os dançarinos amadores à prática de concursos relacionados ao gênero do samba dançado a 
dois (independentemente de sua vertente) para que possam demonstrar aquilo que aprendem 
com dedicação em sala de aula ou nos salões de baile; e também para lhes dar a 
oportunidade de sentirem a emoção de entrarem em cena no maior Espetáculo de Gafieira do 
Mundo mesmo não sendo profissionais;  
 
2.2 Fomentar o samba de gafieira evidenciando o samba de salão “com roupagem de show” 
sem descaracterizá-lo;  
 
2.3 Valorizar novos estudiosos e amantes do samba de gafieira oportunizando a eles espaços 
para novas conquistas e incentivando a prática saudável da competição;  
 
2.4 Prestigiar as competências técnicas e artísticas dos dançarinos amadores na competição 
exaltando-os frente a comunidade da dança de salão e por consequência frente a todo 
território municipal, estadual e/ou nacional;  
 
2.5 Criar um ambiente artístico para que os participantes possam demonstrar o seu 
conhecimento e sentir a mesma emoção que os profissionais sentem em uma competição.  
 
 
 
3. DA DEFINIÇÃO DO TERMO “AMADOR” E DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA 

COMPETIÇÃO 
 

3.1 Para fins dessa competição NÃO SÃO considerados amadores:  
 

a) Pessoas que exerçam qualquer tipo de atividade profissional relacionada às danças 
de salão em grupo e/ou particular; 



 
 

b) Quaisquer pessoas que desempenhem atividade remunerada relacionada as 
danças de salão como instrutores, monitores, professores e/ou orientadores;  

c) Participantes de quaisquer companhias de dança, mesmo que não relacionadas 
diretamente a dança samba de gafieira, cujas apresentações/participações sejam 
remuneradas ou de cunho profissional;  

d) Competidores de qualquer campeonato de dança de salão, seja municipal, estadual, 
nacional ou internacional, na categoria profissional, exceto Casal de Ouro (Gafieira 
Brasil) por se tratar de uma competição aberta;  

  
 
3.2 A partir do momento da inscrição do casal competidor, fica estabelecido o aceite dos 
termos desse regulamento em que os participantes afirmam serem realmente amadores não 
fazendo parte do rol de características elencadas no item 3.1 acima;  
 
3.3 A idade mínima para participar da competição é de 18 (dezoito) anos completos;  
 
3.4 Todos os competidores deverão assinar e enviar junto com a sua inscrição uma 
autorização de uso de imagem, pois as filmagens e fotos feitas pela cobertura do evento 
serão usados amplamente durante e após o evento para divulgação do mesmo. Esta 
autorização será, também, distribuída pela organização;  
 
3.5 Após realização de inscrição do casal competidor, sendo a produção do Gafieira Brasil 
informada de que o compromisso que se refere o item 3.2 supra não é idôneo o casal 
competidor será automaticamente DESCLASSIFICADO a qualquer tempo, pré, durante ou 
pós evento, mesmo que o casal tenha sido premiado.  
 
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 As inscrições deverão ser feitas por casal, mediante preenchimento do formulário 
disponível no site ou disponibilizado pela produção do evento;  
4.2 Poderão se inscrever participantes de todo território nacional e internacional  
desde que preencham os requisitos constantes no item 3 deste regulamento;  
4.3 As inscrições para a disputa terão o custo único de R$ 100,00 por casal, dando direito ao 
baile do dia 11/04/2020 (sábado), onde acontecerá a disputa;  
 
4.4 O prazo máximo para as inscrições será dia 10/04/2020 às 23:59h, sujeito a  
limitação de vagas;  
 
 
 

 



 
 

5. DA IMPUGNAÇÃO DOS COMPETIDORES 
 

5.1 Qualquer pessoa, desde que munida de prova, poderá entrar com requerimento de 
impugnação na qualidade de aluno/amador do casal competidor caso algum deles não se 
enquadre nos requisitos exigidos no item 3 deste regulamento; 

 
 

5.2 O prazo para apresentação do requerimento de impugnação é de 90  
(noventa) dias após a data da competição, após esse prazo nenhum requerimento será 
aceito;  
 
5.3 Após a apresentação do requerimento de impugnação, será dado o prazo de 15 (quinze) 
dias para que o casal competidor apresente sua justificativa quanto ao requerimento 
apresentado;  
 
5.4 Após o recebimento da justificativa do casal competidor, uma comissão, formada por 3 
(três) pessoas escolhidas pela organização do evento, terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
avaliar a veracidade das informações apresentadas e decidir quanto a validade da inscrição 
do casal;  
 
5.4.1 Desta decisão não caberá recurso;  
 
5.5 Caso a comissão decida que houve fraude na inscrição do casal competidor, o prêmio 
passará automaticamente para o 2° (segundo) colocado e assim sucessivamente caso haja 
impugnação novamente;  
 
5.5.1 O casal desclassificado também perderá os prêmios recebidos em decorrência de sua 
vitória, passando para o 2° (segundo) colocado e assim sucessivamente caso haja 
impugnação novamente. 
 
 
  

6. ETAPAS DA COMPETIÇÃO 
 

6.1 A competição se dividirá em:  
6.1.1 Improviso com todos os casais;  
6.1.2 Duelo entre casais;  
6.1.3 Semifinal;  
6.1.4 Duelo entre os dois casais finais;  
 
6.2 Independente do número de participantes inscritos, acontecerão baterias  
eliminatórias até que se tenha 8 (oito) casais selecionados;  
 
6.2.1 As 08 (oito) duplas disputarão as quartas de finais, sendo a competição  
realizada sempre entre dois casais escolhidos por sorteio;  
 



 
 
6.2.2 Desta etapa, resultarão 4 (quatro) casais que irão compor a semifinal do  
campeonato;  
 
6.2.3 As duas duplas eliminadas na semifinal irão disputar o 3° (terceiro) lugar;  
 
6.2.4 As duas duplas que vencerem a semifinal disputarão o 1° (primeiro) lugar;  
 
6.3 Os casais serão sorteados para se enfrentarem a cada bateria;  
 
6.4 Em cada bateria irão dançar uma música de aproximadamente 2 (dois) minutos e 30 
(trinta) segundos que será sorteada a cada bateria;  
 
6.4.1 Todos os casais competidores terão acesso as músicas constantes na playlist do sorteio 
em até 48h após a efetivação de sua inscrição e envio do comprovante do pagamento das 
taxas de inscrição constantes nos itens 3.3 e 4.3 acima, para o e-mail: 
euvounogb@gmail.com;  
 
6.5 As batalhas serão no estilo conhecido como “mata-mata”, em que duas duplas se 
enfrentam simultaneamente e os julgadores escolhem o casal que teve melhor desempenho 
naquela bateria. O casal escolhido passará para a próxima fase e o outro será eliminado 
automaticamente.  
 
 
 

7. DOS JURADOS 
 

7.1 Os jurados não determinarão notas nessa categoria, apenas decidirão entre si quem 
deverá permanecer nos duelos; 
  
7.2 Os jurados terão soberania em suas decisões, não podendo ser contestados por qualquer 
competidor, técnico ou expectador; 
  
7.2.1 Atitude (s) contrária (s) a esta determinação eliminará o (a) participante da competição;  
 
7.2.2 A manutenção de atitudes por parte do competidor desclassificado que reincida por 
destrato ético, desrespeito aos demais participantes ou que venha a causar qualquer tipo de 
constrangimento em público e/ou ao público, exigirá da comissão organizadora a retirada do 
participante do local da competição;  
 
7.3 Os julgadores não justificarão oralmente suas decisões aos competidores e ao público.  
 
 
 
 



 
 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

8.1 Os Critérios de Avaliação para a Competição Improviso Gafieira Brasil - Categoria 
Amadora serão:  
 

a) Técnica e execução dos movimentos;  
b) Criatividade;  

c) Ritmos e eventuais movimentos de efeito / musicalidade;  

d) Uso do espaço / deslocamentos no salão;  

e) Figurino 
 
 
 

9. DO RESULTADO DA COMPETIÇÃO 
 

9.1 O resultado desta categoria será em tempo real;  
 
9.1.1 Os julgadores, ao final da batalha, apontarão para o casal vencedor, sem  
necessidade de somatória de notas ou divulgação posterior do casal vencedor.  

 
 
 

10. DA PREMIAÇÃO 
 

10.1 O casal vencedor ganhará:  
 
10.1.1 Troféu de campeão da Competição Improviso Gafieira Brasil - Categoria Amadora 
2020; 
  
10.1.2 Dois pacotes completos, um para cada integrante, do Gafieira Brasil 2021;  
 
10.2 O casal que ficar em 2° (segundo) lugar ganhará dois pacotes de workshop, um para 
cada integrante, do Gafieira Brasil 2021;  
 
10.3 O casal que ficar em 3° (terceiro) lugar ganhará dois pacotes de baile, um para cada 
integrante, do Gafieira Brasil 2021; 
  
 
 



 
 
 

OBSERVAÇÕES 

 
A comissão organizadora do Gafieira Brasil 2020 resolverá quaisquer inconvenientes que não 
tenham sido contemplados no presente regulamento, fornecendo os esclarecimentos 
necessários ou interpretações cabíveis. 
 
A comissão organizadora do Gafieira Brasil 2020 se reserva no direito de fazer  
quaisquer mudanças no presente regulamento ou acrescentar correções e  
melhorias. 
  
Para isso, se fará necessário o esclarecimento e comum acordo dos  
técnicos com tempo hábil de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas para possíveis ajustes, 
quando necessários.  
 
 
Rio de Janeiro, 09 de Janeiro de 2020.  


