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REGULAMENTO ROOSTER BATTLE 

 

Data: 13 de Março 

Local: Escola Secundária de Rocha Peixoto 

Contactos: 915283037/ roosterbattle22@gmail.com 

Escalões: 

- SUB 10: Até aos 10 anos de idade, inclusive (Nascidos em 2012) 

- SUB 14: dos 11 aos 14 anos de idade, inclusive (Nascidos em 2008) 

- OPEN: Todas as idades 

Estilos: 

- Escalão SUB 10 e SUB 14 : 

 - All Styles – 1vs1  

- Escalão OPEN: 

 - Locking – 1vs1 

 - Popping – 1vs1 

 - Hip Hop – 2vs2 

 - Breaking – 1vs1 

Inscrição por estilo: 10€  

Bilheteira público: 5€ 
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Horário Rooster Battle: 

9H – Credenciamento  

10H – Battle escalões SUB 10 e SUB 14 

12H45 – Entrega de troféus 

13H – Credenciamento 

14h – Battle escalão OPEN 

18h – Entrega de troféus 

 

Formas de registo: 

• Os participantes deverão preencher todas as formas de registo necessárias, cumprir os 

requisitos e assinaturas da responsabilidade de direitos para o uso de imagens nos 

media, e responsabilidades em caso de acidente. Caso contrário, a participação não será 

permitida. 

• A inscrição e pagamento deverão ser concluídos antes do início da battle de cada 

escalão. 

• É obrigatório a apresentação do Cartão de Cidadão no ato do credenciamento. 

• A inscrição poderá ser realizada através do site – www.rpdacademy.pt ou no ato do 

credenciamento. 

Regras e critérios gerais: 

• Todo o participante pode participar no escalão OPEN ou no escalão correspondente à 

sua faixa etária (SUB 10 e SUB 14), como também participar nos dois escalões em 

simultâneo, carecendo de uma inscrição em cada escalão. 

• A inscrição para cada estilo carece de um pagamento de 10€ por elemento. No estilo 

Hip Hop 2vs2 (Escalão OPEN) a inscrição tem o custo de 20€ (10€ cada elemento). 
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Ordem, regras e critérios das Battles: 

1. Battle escalão SUB 10 e SUB 14 

2. Battle OPEN 

 

• Nos escalões SUB 10 e 14 os estilos em competição são, All Style - 1vs1 (Todos os estilos 

considerados dentro da cultura Hip Hop) 

• No escalão OPEN os estilos em competição são, Locking - 1vs1, Popping - 1vs1, Hip Hop 

- 2vs2 e Breaking - 1vs1, avaliados por um júri correspondente ao estilo em questão. 

• Todos os elementos de cada escalão deverão passar por um processo de filtragem. 

Passarão os 8 melhores elementos/pares de cada estilo, iniciando a battle nos Quartos 

de final. 

Formato da battle: 

1. FILTROS (decorre se houver mais de 8 participantes) – São selecionados 8 

elementos. 

2. QUARTOS-DE-FINAL (1vs1) – Uma entrada cada elemento.  

3. MEIAS FINAIS (2vs2) – O elemento vencedor do round anterior, escolhe um 

elemento que perdeu para batalhar com ele nas meias-finais – uma entrada cada 

elemento. 

NOTA: Os elementos perdedores, só serão escolhidos no final de todos os rounds dos quartos-

de-final. Os elementos perdedores perfilam à frente dos elementos vencedores, e estes 

escolhem o elemento para se juntar à equipa. Se houver mais do que um elemento vencedor a 

escolher o mesmo elemento perdedor, estes terão que realizar uma side battle (entrada de 20 

segundos cada elemento) para “lutar” pelo elemento escolhido (O vencedor fica com o 

elemento escolhido). 

4. FINAL (3vs3) – O par que ganha as meias-finais volta a escolher 1 elemento da equipa 

perdedora, e este passa a  juntar-se ao par vencedor para batalhar nas finais. A Final 

tem a duração de 6 minutos (tempo máximo), a entrada de cada elemento tem que 

ser gerida pelas duas equipas. 

 

 

 

 



 

Contacto: 915283037 
Email: roosterbattle22@gmail.com 

Etapas das battles: 

• QUARTOS-DE-FINAL – 1vs1 – 1 entrada por elemento 

• Escolha do elemento para juntar à equipa 

• MEIAS-FINAIS – 2vs2 – 1 entrada por elemento 

• FINAL – 3vs3 – Tempo máximo da battle é de 6 minutos. 

 

Nota Importante:  

 Na battle de Hip Hop (2vs2) aumenta um elemento por cada etapa, finalizando as 

equipas na final com 4 elementos cada. Neste estilo não se aplica a situação de perfilarem para 

escolher um elemento, a escolha é realizada de forma direta no final dos quartos de final. Nos 

quartos de final e meia final, cada elemento só poderá realizar uma entrada. A final terá a 

duração de 8 minutos (tempo máximo da battle). 

 

Prémios: 

• SUB 10 – Troféu (All Styles) 

• SUB 14 – Troféu (All Styles) 

• OPEN: 

o Locking – Troféu + 75€ 

o Popping – Troféu + 75€ 

o Hip Hop – Troféu + 100€ 

o Breaking – Troféu + 75€ 

• O vencedor absoluto da battle, do respetivo estilo, será aquele que vencer todas as 

battles desde os quartos de final. Será este que ganhará o troféu e o prémio monetário. 
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Assistência médica:  

• É da responsabilidade do representante de cada equipa informar à organização do 

evento se um dos seus elementos estiver ferido ou estiver doente.  

• Se, antes ou durante a competição, um elemento de uma equipa estiver doente, ferido 

ou estiver numa condição que ponha a sua saúde em risco quando competir, o membro 

será declarado inapropriado para competir e descartado.  

 

 

• O organizador da Competição reserva-se no direito de eliminar qualquer concorrente 

que pareça sofrer ferimentos graves ou requer atenção médica.  

• O organizador da competição reserva-se no direito de solicitar um certificado médico 

que autorize o concorrente a competir. 


