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FORMAÇÃO/FORMATION 

LATINAS E MODERNAS 

REGRAS GERAIS 

 Formação/Formation, designa um grupo de dançarinos a executar em simultâneo e a par, 

uma coreografia. A coreografia é composta pelos estilos de dança da respetiva disciplina de 

danças Modernas ou Latino-americanas. 

 O grupo de dançarinos é constituído pelos dois géneros, masculino e feminino. 

 As secções de Formação/Formation são abertas a todos os níveis de dança e constituídas por 

dançarinos amadores. 

 O professor/coreógrafo é o responsável pelo trabalho coreográfico, ensino e treino do 

grupo. 

 Todos os dançarinos têm de estar registados na APPDSI. 

 Os dançarinos estão sujeitos às regras e regulamentos gerais, de indumentária, syllabus e 

escalão etário da APPDSI. 

 

CATEGORIAS - MODERNAS E LATINO AMERICANAS  

1.  JUVENIL/JUNIOR 

 Formação do grupo é constituído por 4 ou 6 ou 8 pares, para todos os dançarinos na 

respetiva disciplina de danças Modernas ou Latino-americanas. 

 Escalões etários combinados de Juvenil/Júnior, até aos 15 anos de idade, inclusive. 

2.  JUVENTUDE/ADULTO/SÉNIOR 

 Formação do grupo de 4 ou 6 ou 8 pares, para todos os dançarinos na respetiva disciplina 

de danças Modernas ou Latino-americanas. 

 Escalões etários combinados de Juventude/Adultos/Seniores, com mais de 16 anos, 

inclusive.  

 Só são permitidos grupos constituídos pelos dois géneros, masculino e feminino. 
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REGRAS GERAIS DE COMPETIÇÃO 

1. PROFESSOR/COREÓGRAFO 

É o responsável pelo trabalho coreográfico, ensino e treino do grupo. 

 

2. COREOGRAFIA 

 É da responsabilidade do professor/coreógrafo a construção coreográfica, desenho da 

mesma, música e nas transições dos desenhos artísticos. 

3. TEMA 

O tema é opcional, o professor/coreógrafo poderá optar incluir um tema na coreográfica. 

4. CONSTRUÇÃO COREOGRÁFICA - LATINAS  

É composta pelos 5 estilos de dança da disciplina das Latino-Americanas.  

 

5. SOLO (DANÇA A SOLO)  

Não é permitido, toda a coreografia tem de ser executada a par e nenhum apontamento 

coreográfico a solo. 

6. CONSTRUÇÃO COREOGRÁFICA - MODERNAS  

É composta pelos 5 estilos de dança da disciplina de Modernas. 

7. LIFTS 

Não são permitidos nenhum tipo de Lifts, quer seja na entrada, saída ou durante a 

performance. Nota: O Lift é quando um dos dançarinos tem ambos os pés no ar, com a 

assistência do par. 

8. DURAÇÃO DA COREOGRAFIA 

A duração máxima é de 6 minutos, a partir do momento de entrada na pista de dança até à 

saída.  

9. INDUMENTÁRIA 

É permitida a indumentária de Freestyle ou indumentária própria para o tema da Formação 

em questão, sendo igual para toda a equipa.  

Não é permitida a troca de roupa durante a apresentação em competição. 

10. MÚSICA 

É da responsabilidade do professor/coreógrafo entregar em CD ou USB antecipadamente a 

música ao encarregado do som da competição. 

Devem entregar toda a informação necessária e testar o equipamento técnico, aquando da 

sua entrega. 
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11. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE SOM E EFEITOS DE LUZ 

As condições destes elementos cénicos são as mesmas para todos os grupos, incluindo 

entradas e saídas de pista de dança. 

12. ADEREÇOS CENOGRÁFICOS  

Não são permitidos quaisquer adereços na execução da apresentação, incluindo nas 

entradas e saídas de pista de dança. 

13. ORDEM DE APRESENTAÇÃO 

A ordem das diferentes apresentações de Formação será efetuada por sorteio. 

14. TEMPO ENTRE CADA RONDA 

Tempo mínimo de 30 minutos, entre cada ronda de Formação. 

15. PRESIDENTE DO JÚRI 

Quaisquer infrações às regras atrás descritas, implica a desclassificação imediata da equipa 

sendo soberana a decisão do Presidente do Júri. 

16. AJUIZAMENTO/AVALIAÇÃO 

 CRITÉRIOS: Os critérios de avaliação abaixo referidos, possuem a mesma relevância. 

 COREOGRAFIA: Composição coreográfica, interpretação, execução e variedade de padrões 

artísticos. 

 TÉCNICA DE DANÇA: Qualidade técnica dos dançarinos e na execução da coreografia. 

 SINCRONIZAÇÃO: Sincronismo dos dançarinos na execução da coreografia, nas transições 

dos desenhos coreográficos e musicalidade. 

 CARATERIZAÇÃO: Figurino opcional de acordo com o tema ou estilo. 

 APRECIAÇÃO GLOBAL: Inclui a seleção musical, composição coreográfica, figurino e 

execução da coreografia em termos estéticos e artísticos. 

17. AVALIAÇÃO 

 Sistema de ajuizamento em vigor na APPDSI/WDC, Skating System.  

 Nas finais, as equipas serão colocadas por ordem de mérito.  

 Secções com mais de 6 equipas inscritas implica sempre uma ronda adicional. 
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