
 

3ª ETAPA CLASSIFICATÓRIA KCC GRUPOS 2015/2016 
OBS: uma cópia deste regulamento estará disponível no dia do evento. 

 

1. Condições gerais 

1.1 A participação neste concurso é gratuita e voluntária. 

1.2 O concurso é destinado apenas para GRUPOS, tendo como quantidade mínima 2 (DOIS) membros e máxima 8 

(OITO) membros. 

1.3 As inscrições serão feitas no site do evento (www.animepocketrj.com.br), a partir do dia 19 de março, às 21h, até o 

dia 9 de abril, às 23h59. Serão liberadas 15 (QUINZE) inscrições. Os que se inscreverem serão avaliados por uma comissão 

julgadora e os 10 (DEZ) melhores classificados irão se apresentar no palco do Anime Pocket 2015 – 2º Aniversário. O 

resultado desta seleção será divulgado na fan page oficial do evento no Facebook no dia 9 de abril, quinta-feira, às 21h. 

1.4 A musica informada no momento da inscrição não tem nenhuma relação com a que será apresentada na 

competição, sendo ambas de escolha do grupo desde que sejam um COVER. 

1.5 No dia do evento todos os participantes terão de levar suas musica em um PENDRIVE contendo somente a faixa 

utilizada na competição. 

1.6 O tempo mínimo para apresentação é de 2 (DOIS) minutos e o máximo é de 4 (QUATRO) minutos. Os grupos que se 

apresentarem fora da cronometragem solicitada serão PENALIZADOS em sua nota final. 

1.6 A música para apresentação deve ser com uma música no estilo KPOP. 

1.7 A coreografia deve ser a original da música. 

 

2. Desclassificações 

2.1 Grupos que se apresentarem com menos de 1 (UM) minuto ou mais de 4 (QUATRO) minutos e 30 segundos; 

2.2 Grupos que utilizem em sua apresentação: água, purpurina, sky paper, material inflamável como tochas e velas, 

material que prejudique ou danifique a estrutura do palco, material que possa sujar o palco prejudicando o andamento do 

concurso ou materiais que possam atingir juízes e plateia; 

 

3. Critérios de avaliação 

3.1 As apresentações serão avaliadas com uma pontuação de 0 a 10 (com intervalos de 0,25 pontos) por cada um dos 

juízes presentes. A média aritmética entre as notas aplicadas por eles será a nota final atribuída ao competidor. 

3.2 No quesito “Dança” será avaliada a capacidade de executar bem a coreografia e com fidelidade ao grupo original. A 

ele, será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 4 (quatro) pontos. 

3.3 No quesito “Presença de Palco” será avaliada a dublagem (lip sync), carisma e desenvoltura em cena. A ele, será 

atribuída uma nota entre 0 (zero) e 4 (quatro) pontos. 

3.4 No quesito “Figurino” será julgada a similaridade e a originalidade na composição do traje. A ele, será atribuída uma 

nota entre 0 (zero) e 1 (um) ponto. 

 



 

4. Premiação 

4.1 O melhor grupo da competição levará para casa um super troféu personalizado da competição, além da vaga para a 

MEGA Final do KCC Grupos, em fevereiro de 2016. 

 

5. Considerações Finais 

5 Todos os participantes cedem sua imagem para divulgação do evento.  

5.1 O preenchimento e a entrega da ficha de inscrição atestam que o inscrito está ciente e de acordo com as regras aqui 
dispostas.   

5.2 Casos não constantes nessas regras serão resolvidos à parte pela organização do evento, cabendo a eles decisão 
incontestável sobre qualquer caso que fuja às regras acima dispostas.  

5.3 Todos os participantes serão julgados por um corpo de jurados, cujas notas serão consideradas plenas e também 
inquestionáveis. 

Desejamos boa sorte aos grupos inscritos! 


