
REGULAMENTO DE MODALIDADE: JUST DANCE 
 
1. O TORNEIO 
 
O torneio acontecerá no evento JEPs Eletrônicos. 
 
2. PLATAFORMA E GAME 
 
Plataforma: XBOX One  Game: Just Dance 2022 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
INSCRIÇÕES REALIZADAS ENTRE 20 e 30 de junho de 2022 
 
Somente após os participantes realizarem a inscrição, e o seu credenciamento na 
etapa pertinente, estarão aptos a participar do torneio.  
 
4. REGRAS GERAIS 
 
Nível de Dificuldade: Padrão do jogo; 
 
Sistema de Pontuação: Duplo (duas músicas); 
 
Modo de Competição: Individual; 
 
Cada competidor terá direito a dançar duas músicas de sua escolha no Just Dance 
2022; 
 
As 3 maiores pontuações do torneio, serão selecionados para a fase Final; 
 
 Na final, os competidores irão dançar três (3) músicas, sendo uma de sua escolha e 
outras duas por sorteio. A melhor pontuação entre os três (3) finalistas, irá determinar 
o 1º, 2º e 3º lugar. 
 
Pontuação: A pontuação de desempenho dos participantes é feita eletronicamente 
pelo sistema do Just Dance 2022 do Xbox One. Não há qualquer julgamento de valor 
ou pontuação dada por espectadores ou por integrantes da organização do torneio. 
 
Avaliação: Os participantes serão avaliados em cada música. Estes, tem a 
responsabilidade de se esforçar ao máximo dançando o mais fiel possível à coreografia 
exibida no jogo. Caso a equipe organizadora perceba que o jogador não está ao menos 
tentando dançar a música, este será analisado e, se for necessário, DESCLASSIFICADO 
do campeonato. 
 
Os jogadores serão chamados 3 (três) vezes na sala, sendo que em caso de não 
comparecimento após a terceira chamada implicará na eliminação automática do 
competidor. 



 
 É proibido pausar o jogo, salvo em casos de comum acordo entre os jogadores 
e devidamente informados a organização do campeonato. 
 
 Em caso de erro técnico (falha no equipamento, desligamento ou outras 
situações similares) durante a execução da música, os competidores terão o direito a 
dançar novamente. 
 
5. INTERRUPÇÕES 
 
Em caso de queda de energia elétrica, catástrofe natural durante a partida ou 
ocorrência de algum problema com o equipamento (vídeo game e/ou televisor) do 
torneio, a partida será reiniciada, independentemente do placar atual, que será 
zerado.  
 
6. OBSERVAÇÕES 
 
Os organizadores do torneio reservam-se no direito de cancelar ou modificar as regras 
do mesmo se houver algum engano, falhas técnicas ou qualquer outro fator que possa 
danificar a integridade do torneio. 
 
7. NORMAS DE CONDUTA 
 
Não serão tolerados comportamentos antidesportivos, gozações, comemorações 
exageradas ou quaisquer tipos de provocação entre os participantes. Na ocorrência 
destes fatos, o participante será advertido verbalmente. No caso de reincidência, o 
participante será advertido pela segunda e/ou última vez, sob pena de ser 
desclassificado do torneio, sem direito a ressarcimento de valores. 
 
É expressamente proibido o uso de qualquer droga ou entorpecente. Não será 
tolerado brigas, ou qualquer atitude violenta e suspeita. Caso haja, os seguranças 
convidarão os participantes a se retirarem do evento, finalizando sua expulsão. 
 
Fica proibido a entrada na sala do torneio portando garrafas, bebidas alcoólicas ou 
qualquer objeto perfuro cortante. 
 
8. CRONOGRAMA 
 
12 a 14 ANOS PRESENCIAL 
Campo Mourão – 16 e 17/07 
 
15 a 17 ANOS PRESENCIAL 
Pato Branco – 06 e 07/08 
 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 



Ao inscrever-se, o participante declara ter ciência de todas as normas presentes neste 
regulamento. Ao participar deste campeonato, todos os participantes cedem ao 
evento o direito de utilização de sua imagem e estão incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de qualquer meio midiático e 
gráfico em qualquer meio de comunicação para usos informativos e promocionais 
relativos ao evento, sem acarretar qualquer despesa aos organizadores e renunciando 
ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos aos meios 
de comunicação. 
 
Este documento e todos os termos deste regulamento estão sujeitos à alterações pela 
organização. 


