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Encontre tudo que você precisa saber sobre pontos de registro. Envie suas perguntas para o 

Conselho de Zouk Brasileiro no info@brazilianzoukcouncil.com. 
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REGISTRO DE PONTOS 

 

Divisão Requerimentos Registrado/Monitorado 

Iniciante  Iniciante  Registrado 

Junior Menores de 18 anos Registrado 

Pro Pelo menos 40 pontos Anvaçado Registrado 

Pro/Convite Checar as regras do evento Registrado 

 

Divisão Minimo de pontos exigidos Registrado/Monitorado 

Iniciante Novo em competições de dança Monitorado 

Intermediario 15 Pontos no Iniciante Monitorado 

Avançado 30 Pontos no Intermediario  Monitorado 

Pro 40 Pontos no Avançado Monitorado 

Pro/Convite Convite Monitorado 

 

O registro de pontos do BZDC serve para: Junior, Iniciante, Metres, Pro/Convidado mas eles não 

necessariamente são considerados “Níveis de Dança”. Nos registramos pontos para: Aprendiz, 

Intermediário, e Avançado. Pontos serão registrados baseado nos “Tiers” acima determinados pelo 

numero de competidores e é geralmente decidido a divisão apropriada ou se deve mudar de divisão. É 

necessário o conhecimento individual das regra do evento relacionada com os requerimentos das 

competições em qualquer divisão. 

O organizador do evento é responsável por enviar os resultados das competições de Jack & Jill para o 

BZDC, em no máximo 21 dias após o seu evento. Eles serão responsáveis também por avisar o BZDC 

o numero de competidores registrados em cada categoria, organizando assim, o nível do “Tier” para 

pontos registrados, como demonstrado abaixo.  Organizadores dos eventos são responsáveis também 

por informar os competidores sobre a estrutura dos pontos detalhada abaixo. O BZDC determina os 

pontos registrados ou monitorados baseado nesta mesma tabela. 

O competidor é responsável por saber seu numero de identificação. Este numero deve ser utilizado 

quando o competidor for se registrar para as competições de Jack & Jill nos eventos registrados no 

BZDC. Competidores devem saber em qual o nível eles devem competir mas podem usar o Registro 

de Pontos como uma diretriz em caso de duvida. O evento pode permitir que o competidor mude de 

nível para cima ou para baixo de acordo com os requerimentos do evento e do BZDC. Saiba as regras 

de cada evento separadamente antes de competir. 

Pontos são registrados/monitorados de acordo com o seguinte: Quando o numero de 

competidores é ímpar, pontos serão registrados/monitorados separadamente para o cavalheiro/dama. 

O numero mínimo de casais para fazer uma competição elegível para registro/monitoramento é cinco 

(5). 
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PERGUNTAS FREQUENTES E MAIS EXPLICACÕES 

Nos esperamos responder algumas perguntas frequentes sobre como os pontos são 

registrados/monitorados no Registro de Pontos do BZDC. E responsabilidade do organizador do 

evento e competidor ter conhecimento dessas regras.  

1. O BZDC somente monitora e registra pontos para as competições de Jack & Jill. Pontos serão 

somente monitorados ou registrados para aqueles dançarinos na rodada final.  

2. Pontos são monitorados e registrados para damas e cavalheiros. 

3. Competições onde o cavalheiro ou a dama dançam e se classificam duas vezes naquele nível 

(Tier 2), o competidor somente recebera pontos na classificação mais alta que ele obteve.  

4. Para os eventos que une níveis (ex: Iniciante/Intermediário), pontos serão registrados para 

todos os competidores no menos nível das duas. 

5. Para os eventos que oferecem somente um nível (ex: Open), pontos serão registrados em 

Avançado.  

Recomendações: 

Iniciante: Competidores devem ficar no nível Iniciante ate que eles tenham mais de 15 pontos e 

tenham tirado primeiro lugar nesse mesmo nível.  

Intermediário: Competidores devem ficar no nível Intermediário ate que eles tenham tirados pelo 

menos 30 pontos neste nível. Adicionalmente, competidores devem também tirar primeiro lugar no 

nível avançado.  

Avançado: Competidores devem ter no mínimo 30 pontos no Intermediário para que possam passar 

para o Avançado.  

Pro/Convite: Não são todos os eventos que oferecem este nível. Nos recomendamos que pelo menos 

uma das qualificações para dançar em All Star seja que o competidor tenha pelo menos 40 pontos no 

Avançado.  

Petições: Se um evento oferece petição, nos sugerimos que o comitê, incluindo o juiz chefe, considere 

a requerida classificação/ petição depois de revisar o registro do dançarino. Nos recomendamos que o 

organizadores do evento selecione este comitê antes do evento. Para competidores e importante 

observe que se você mandou uma petição para dançar num nível acima que o seu, isto não será 

modificado no próximo evento, você precisara fazer uma nova petição para o próximo evento.  

Tier/# de 

Casais 

1st Lugar 2nd  Lugar 3rd  Lugar 4th  Lugar 5th  Lugar Additional 

Tier 1= 5-15 5 4 3 2 1 0 

Tier 2 = 16-39 10 8 6 4 2 6th to 10th 1ponto 

Tier 3 = 40+ 15 12 10 8 6 1 ponto pra cada 

finalista 


