
 
 

Sistema de Pontuação da IPSF 
 

Esta informação é para os atletas e treinadores sobre o sistema de pontuação 

usado nos Campeonatos Nacionais e explicará como os pontos serão concedidos, 

quando o resultado final for anunciado e demais informações que você precisa saber. 

 

Pontuação pessoal 

Sua pontuação total será anunciada em até dez minutos do encerramento da sua 

coreografia. Depois que houver se apresentado, é necessário que espere com seu 

treinador/acompanhante em seu uniforme para ouvir sua pontuação. Você receberá 

sua pontuação em cada seção. 

 

Finalistas (No caso de eliminatórias) 

Os finalistas de cada categoria das eliminatórias serão anunciados ao final de cada 

categoria, em aproximadamente 5 – 10 minutos após o último atleta da categoria ter 

se apresentado. Todos os atletas da categoria devem estar na área de espera em seus 

uniformes para imediatamente subirem ao palco quando chamados. Todos os atletas 

subirão no palco e cada finalista será convocado a dar um passo à frente, sem ordem 

específica. Os atletas então serão convidados a se retirarem do palco e os finalistas 

deverão esperar nos bastidores para demais instruções. Uma cópia da pontuação de 

todos os atletas será colocada no vestiário. 

 

Final 

Os resultados de todas as categorias no dia da final serão anunciados no ao final da 

competição na cerimônia de premiação. Os atletas devem estar vestidos em seus 

uniformes prontos para subir ao palco quando chamados, em aproximadamente 15 

minutos após o último atleta se apresentar. Cada categoria será convidada a subir ao 

palco e os vencedores serão anunciados com sua pontuação final total. Todas as 



pontuações finais serão também postadas no website da competição e os atletas 

qualificados para o WPSC irão para o ranking mundial da IPSF. 

 

Retorno 

Nenhum retorno será dado considerando as coreografias individuais; todos os vídeos 

serão disponibilizados online o mais rápido possível depois da competição para que os 

atletas e treinadores possam auto-avaliar suas apresentações. 

 

Orientações sobre sua pontuação 

Leia sempre o Código de Pontos para garantir que você incluiu os elementos corretos e 

evitou fazer qualquer coisa que possa resultar em uma dedução: 

Obrigatório – Uma pontuação baixa indica que as exigências mínimas dos elementos 

não foram alcançadas, faltou um elemento ou os elementos estavam na ordem errada. 

Não serão dados pontos para qualquer elemento que esteja muito no limite. Os 

elementos precisam ser executados corretamente de acordo com todas as exigências 

mínimas. 

Bônus Técnico – Uma pontuação baixa indica que houve falta de truques executados 

de acordo com as exigências do Código de Pontos, um baixo nível de dificuldade em 

todos os movimentos escolhidos na coreografia, ou ambos. 

Dedução Técnica – Uma pontuação baixa indica na maioria das vezes execução fraca 

dos movimentos e linhas além das exigências mínimas não serem alcançadas ou ainda 

de caso aconteça algo previsto no Código de Pontos. 

Artístico e Coreografia – Uma pontuação baixa indica poucos pontos em quesitos 

como fluidez, confiança, figurino, etc. 

 

Sua Pontuação 

Se houver alguma reclamação sobre sua pontuação em uma seção específica, você 

pode contestar a pontuação que recebeu contanto que você registre sua reclamação 

dentro de 30 minutos do recebimento de sua pontuação. Apenas reclamações sobre 

seções específicas serão aceitas dentro do prazo de 30 minutos. Por favor siga os 



procedimentos corretos no documento sobre Reclamações sobre Pontuação se você 

quiser contestar sua pontuação. 

Em conformidade com todas as federações internacionais do esporte, há uma taxa por 

registrar uma reclamação sobre pontuações, caso as mesmas sejam corrigidas, a taxa 

será imediatamente devolvida ao atleta. 

 

Taxa - £350 

A taxa pode ser paga no momento do credenciamento da reclamação em dinheiro ou 

através de cartão de crédito/débito apenas para a IPSF – o organizador da competição 

nacional irá organizar a forma de pagamento. A taxa é por reclamação. 

 

Procedimento de Reclamação de Pontuações 

Dentro de 10 minutos após o anúncio de sua pontuação: 

1. As pontuações pessoais dos atletas são anunciadas. 

2. O atleta deseja contestar uma seção específica de suas pontuações. 

3. Vá à pessoa designada para requerer uma ficha de Reclamações de Pontuações. 

4. Seu nome e horário serão registrados. Qualquer horário após os 30 minutos não 

será elegível para este procedimento. 

5. Complete a ficha e efetue o seu pagamento de £350 à pessoa designada. 

6. Devolva a sua ficha com o comprovante de pagamento. 

7. Após a finalização da sua categoria, o Chefe de Arbitragem discutirá com você o 

item específico e fará a revisão dos seus registros de pontuação. Isso pode esclarecer 

por que as pontuações foram designadas para a seção específica. O caso então será 

encerrado e nenhuma outra ação será adotada. 

8. Caso seja necessário para o Chefe de Arbitragem rever a gravação em vídeo para 

maiores informações, isso ocorrerá tão logo quanto possível ou dentro de 48 horas 

caso a filmagem não esteja disponível no dia. 

9. Se a gravação em vídeo estiver disponível no dia, os atletas e treinadores podem ser 

convidados a verem a evidência. Se não for possível, será organizado um encontro 

online para explicar o resultado da revisão. 



10. Se as pontuações precisarem de correção o atleta terá sua taxa devolvida e as 

novas pontuações serão anunciadas. 


