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Obs: Finais com 7 ou 8 pares: 7.º e 8.º: 10 pontos 

 

PROMOÇÕES DOS ESCALÕES DE SYLLABUS:  

NOVICE C para B ………………………………………………..150 ou mais pontos 

NOVICE B para A ………………………………………………. 200 ou mais pontos 

NOVICE A para Intermédios …………………………………..….. 250 ou mais pontos  

PROMOÇÕES DOS ESCALÕES DE FREESTYLE:  

Intermédios para Championship ………………………………… 350 ou mais pontos 

Championship para Amadores ………………………………..…. 350 ou mais pontos  

REGRAS GERAIS 

1. O Sistema de Ranking é o único sistema de promoções nos festivais competitivos da 

APPDSI. 

2. Todos os pares começam com zero pontos e os pontos são, sempre, contabilizados em 

cada Festival/Competição que participem, incluindo secções combinadas.  

3. As secções combinadas, são por escalão etário e quando não existem inscrições mínimas 

de (3 pares) na respetiva categoria. 

4. Nas Secções combinadas de Séniores os pontos são atribuídos na respetiva categoria. 

5. Na troca de par os pontos reiniciam do zero. 

6. A tabela de pontuação acima aplica-se a todos os escalões etários. 

7. Os dançarinos têm de se inscrever sempre no respetivo escalão etário, salvo exceções 

que terão de ser aprovadas pela APPDSI. 
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8. Os dançarinos não podem baixar de categoria salvo exceções devidamente autorizada 

pela APPDSI. 

9. Pares promovidos nas categorias de Novice C, B, A e Intermédios os pontos passam a 

zero. 

10. Os dançarinos nas categorias Novice C, B e A que transitam de escalão etário mantêm 

os pontos. 

11. Dançarinos de Juvenil Intermédios que passam para Júnior Intermédios os pontos 

passam a zero. 

12. Dançarinos de Júnior Intermédios e Júnior Championship que passam para Juventude 

Intermédios os pontos passam a zero. 

13. Dançarinos de Juventude Intermédios que passam para Adultos Intermédios os pontos 

passam a zero. 

14. Dançarinos Juventude Championship que passam para Adultos Championship os pontos 

passam a zero. 

15. Nas categorias de Júnior Championship, Juventude Championship, Senior 

Championship, Amadores e Profissionais os pontos passam a zero após o final de época 

competitiva (Campeonato Nacional). 

16. Todos os pares que faltarem ao festival/competição ou desistirem não recebem pontos. 

17. O par inscrito cuja secção não seja realizada, seja qual for o motivo, são declarados 

vencedores, recebendo os respetivos 20 pontos de vencedor. 

18. Finais com 2 pares se um desistir o outro será declarado vencedor, recebendo os 

respetivos pontos do 1.º lugar. 

19. Promoções por proposta do professor/par, só são aceites após ter participado, no 

mínimo, em 6 competições (syllabus) ou 8 (freestyle). 
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TITULOS da APPDSI 

CAMPEÕES NACIONAIS 

Designa-se por Campeões Nacionais os dançarinos que por mérito se classificam em primeiro 

lugar no campeonato nacional. O Campeão Nacional da APPDSI, durante o período competitivo 

seguinte, será o representante da APPDSI e de Portugal nos campeonatos da Europa e do Mundo 

da WDC e WDC AL. 

Só poderão participar nas categorias de atribuição de títulos, os dançarinos/pares que tenham 

participado no mínimo em dois festivais/competições, durante o ano competitivo.  

O título de “campeão” é atribuído uma vez num ano competitivo e só às categorias abaixo 

referidas. 

Categorias de Título: Profissionais | Amadores | Juventude (Championship) | Júnior 

(Championsip) | Juvenil (Intermédios). 

Nota: Nas restantes categorias que possam integrar o campeonato nacional da APPDSI, os 

dançarinos que se classifiquem em primeiro lugar não são campões nacionais e sim vencedores. 

VENCEDORES DO RANKING  

Os vencedores de ranking, são os dançarinos que obtiveram os melhores resultados, através do 

sistema de pontuação do ranking, ao fim do período competitivo. 

PROFISSIONAIS: Vencedor do Ranking será premiado no Campeonato Nacional. 

AMADORES: Vencedor do Ranking será premiado no Campeonato Nacional. 

JUVENTUDE CHAMPIONSHIP: Vencedor do Ranking será premiado no Campeonato 

Nacional. 

JUNIOR CHAMPIONSHIP: Vencedor do Ranking será premiado no Campeonato Nacional. 

JUVENIL INTERMÉDIOS: Vencedor do Ranking será premiado no Campeonato Nacional. 

SENIORES CHAMPIONSHIP: Vencedor do Ranking será premiado no Campeonato Nacional. 

 

VENCEDORES DE CATEGORIAS  

Os vencedores de categorias são os dançarinos que num festival competitivo, por mérito vencem 

a respetiva categoria em que participaram. Não são campeões. 

A APPDSI 
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