
Regulamento Oficial

0.1 BATALHA DE RIMA

0.1.1 ORGANIZAÇÃO

Datas: As batalhas de rima da Gincana acontecerão nos dias xx/xx e xx/xx

Logística: As Batalhas acontecerão mediante presença dos participantes na plataforma Te-
amSpeak, cujo áudio será transmitido para os espectadores através de live na twitch. A decla-
ração do vencedor de cada batalha será feita após a contabilização dos votos de um conjunto de
jurados convidados acrescidos do voto da "plateia"do evento.

Participação: Poderão participar da batalha de rimas quaisquer membros de equipe que
se declarem aptos à participação, sendo cada MC responsável pelo funcionamento dos seus
equipamentos de captação e transmissão de audio durante as partidas.

0.1.2 FORMATO

O formato da competição será eliminação única, para a qual cada equipe deve enviar no
mínimo um representante.

0.1.3 DUELOS

Todas as batalhas irão acontecer no estilo Tradicional, conforme descrito abaixo.

Duelo Tradicional: O Duelo Tradicional é dividido em 2 (dois) rounds de ataque e resposta,
com o início da disputa sendo decidido através de “Par ou Ímpar” jogado por "dados virtuais"ou
"gerador aleatório de números online".

A dinâmica dos rounds é dividida da seguinte forma:

• 1º round: MC 1 ataca e MC 2 responde
• 2º round: MC 2 ataca e MC 1 responde

Em todo round, cada MC tem 45 (quarenta e cinco) segundos para improvisar acompanhado
de um beat, com o qual pode rimar, atacando ou respondendo o/a adversário/a.

Após o término de cada round é realizada a votação, que será explicada no item “Votação e
Julgamento das Batalhas”. Havendo empate nos rounds, dar-se-à um 3º round no estilo duelo
dobrado para desempate.

3º round: Após a realização de um novo par ou ímpar, cada MC terá a oportunidade de
defender-se ou atacar o oponente 2 vezes, possibilitando que cada MC introduza ou sequencie
o debate o mesmo número de vezes.

A dinâmica do Duelo Dobrado é da seguinte forma:

• MC 1 ataca e MC 2 responde
• MC 2 ataca e MC 1 responde
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Após os dois MCs rimarem no round de desempate, a votação será realizada novamente,
não cabendo um 4º ou mais rounds em hipótese alguma.

Neste estilo não há temática determinada para os/as participantes, mas serão analisados
alguns critérios técnicos, tratados no item “Votação e Julgamento das Batalhas”.

0.1.4 VOTAÇÃO E JULGAMENTO DAS BATALHAS

Votação: A votação acontecerá após o término de cada round, (regular ou de desempate).

Os votos serão dados por um conjunto de 3 (Três) juízes convidados(as), sendo contabilizado
também os votos dos espectadores no chat da live. Cada voto conta como 1 (um) ponto para o/a
MC que o recebeu. Sendo assim, o/a MC que recebe no mínimo três votos após sua apresentação
em cada round será declarado/a vencedor/a daquela batalha.

Cada participante pode sugerir um beat para ser colocado no sorteio antes do começo do
campeonato.
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