
 

 

 
 
 
REGRAS CAMPEONATO JUST DANCE 

É CULT É POP É GEEK 

1. O TORNEIO 

O torneio acontecerá no evento É CULT É POP É GEEK e se realizará no dia 23 

de julho de 2022, no SHOPPING PONTA NEGRA, localizado na cidade de 

Manaus. 

2. PLATAFORMA E GAME 

Plataforma: XBOX One +Kinect 

Game: Just Dance 2022  

 

3. INSCRIÇÕES 

Não será cobrada taxa de inscrição e poderão ser realizadas no dia 23/07 até 1h 

antes do início do campeonato com o organizador Philipe Rocha. 

 

4. REGRAS GERAIS 

O campeonato será em modalidade Mata Mata; 

Nível de dificuldade: padrão do jogo; 

Sistema de jogo: O Torneio consistirá em Partidas Vs (Famoso X1). 

● Após a finalização das inscrições, os organizadores realizarão o sorteio e 

organização das chaves de classificação; 

 

● Será realizado duas chamadas dos participantes antes do início do 

torneio, sendo a 1ª realizada 30 (trinta) minutos antes e a 2ª realizada (15) 

minutos antes. 

 

● As músicas aos quais serão executadas em cada chave também será 

escolhida através de sorteio, sendo de forma exclusiva as coreografias 

SOLOS para classificação. 

 



 

 

● Os participantes que obtiverem as maiores pontuações serão 

automaticamente classificados para as próximas etapas. 

 

● Os participantes deverão estar atentos a realização das chaves, caso o 

mesmo não se apresente no momento de sua chave, será considerado 

desistencia e será desclassificado. 

 

● Será realizado 2 (duas) chamadas pelo nome, caso não seja atendido ou 

não esteja presente, aplica-se o item acima. 

 

● Nos momentos finais das chavez, serão adicionadas aos sorteios as 

coreografias com classificação EXTREMA, sendo exclusivas dos 

momentos finais do torneio (SEM EXCEÇÕES). 

 

Modo de avaliação:  

● A pontuação de desempenho dos participantes é feita eletronicamente 

pelo sistema do Just Dance 2022 no Xbox One. Não há qualquer juízo 

de valor ou pontuação dada por espectadores ou por integrantes da 

organização; 

● Os participantes serão avaliados em cada música, estes têm a 

responsabilidade de se esforçar ao máximo dançando o mais fiel 

possível com o jogo. 

 

● Caso a equipe organizadora perceba que o jogador não está ao 

menos trapacear, utilizar de bugs, este será analisado e, se for 

necessário, desclassificado do campeonato; 

 

● Os jogadores serão chamados 3 (três) vezes, sendo que o não 

comparecimento após a terceira chamada implicará a ativação da lista 

de reservas. 

 

● Proibido pausar o jogo, salvo em casos de comum acordo entre os 

jogadores e devidamente informado a organização do campeonato; 



 

 

● Em caso de erro técnico, os participantes terão o direito a uma nova 

partida; 

 

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. PREMIAÇÃO 

 

A premiação do Campeonato Just Dance será a seguinte: 

 

• 1º - Mochila + Combo McDonald's 

• 2º - Par de ingressos para cinema + Combo McDonald's 

• 3º - Par de ingressos para cinema com combo (pipoca e refrigerante) 

 

 

7. OBSERVAÇÕES 

Os organizadores do torneio reservam-se no direito de cancelar ou modificar as 

regras do mesmo se houver necessidades, falhas técnicas ou qualquer outro 

fator que possa danificar a integridade do torneio. 

Este documento e todos os termos desta regra estão sujeitos a alterações pela 

organização do evento. 

 

REALIZAÇÃO 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 

Estas serão as músicas que do Just Dance 2022 que os participantes poderão 

pontuar 

Lista de músicas - Just Dance 2022 

● "Baianá" de Bakermat 

● "Build A B****" de Bella Poarch 

● "Chacarron" de El Chombo 

● "Chandelier" de Sia 

● "Freed From Desire" de Gala 

● "GIRL LIKE ME" de Black Eyed Peas & Shakira 

● "Good 4 u" de Olivia Rodrigo 

● "Happier Than Ever" de Billie Elish 

● "Human" de Sevdaliza 

● "I’m Outta Love" de Anastacia 

● "Judas" de Lady Gaga 

● "Last Friday Night (T.G.I.F)" de Katy Perry 

● "Levitating" de Dua Lipa 

● "Mr. Blue Sky" de Electric Light Orchestra 

(The Sunlight Shakers) 

● "Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version)" de Todrick Hall 

● "Poster Girl" de Zara Larsson 

● "Rock Your Body" de Justin Timberlake 

● "Smalltown Boy" de Bronski Beat 

● "Sua Cara" de Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar 

● "Think About Things" de Daði Freyr 

● "You Can Dance" de Chilly Gonzales 

● "You Make Me Feel (Mighty Real)" de Sylvester 

● "Black Mamba" de Aespa – Alternative Version 



 

 

● "Boombayah" de BlackPink – Alternative Version 

● "Chandelier" de Sia – Contemporary Dance Version 

● "Don’t Go Yet" de Camilla Cabello – Alternative Version 

● "Jopping" de SuperM – Alternative Version 

● "Get Get Down" de Paul Johnson 

Músicas adicionadas ao final do campeonato - Just Dance 2022 

● "Nails, Hair, Hips, Heels (Official Choreo)" de Todrick Hall 

● "GIRL LIKE ME (Extreme Version)" de Black Eyed Peas & Shakira 

● "Levitating (Extreme Version)" de Dua Lipa 

● “Run The World (Girls)(Extreme Version)” de Beyoncé 


