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REGULAMENTO GERAL 

DESCRIÇÃO GERAL 

Os Estilos de Dança que compõe os ritmos tradicionais Latinos e Africanos e Tango 

Argentino. São estilos de dança e ritmos que por definição geral identificam uma 

determinada cultura de raiz e influência tradicional, proveniente de uma determinada 

região ou país. São estilos de dança com um caráter específico e com características 

intrínsecas que obedece às suas influências de raiz sócio cultural. 

REGRAS GERAIS  

1. O participante não tem de estar registado na APPDSI. 

2. Tem de obedecer a todas as regras e regulamentos em vigor. 

3. Devem executar movimentos e coregrafias adequadas ao (s) estilo (s) de dança. 

4. Devem apresentar-se com um figurino, calçado, maquilhagem e penteado adequado. 

CATEGORIA: Ritmos Latinos - “Dança o Teu Estilo” 

Estilo1: Salsa 

Estilo2: Salsa e Merengue 

 

CATEGORIA: Ritmos Africanos “Dança o Teu Estilo” 

Estilo1: Kizomba 

Estilo2: Kizomba e Semba 

CATEGORIA: Tango Argentino “Dança o Teu Estilo” 

Estilo1: Tango Argentino 

Estilo2: Tango Argentino e Milonga 

 

REGRAS GERAIS DE COREOGRÁFICA 

Apresentar uma performance em conformidade com o caracter de cada estilo de dança, uma 

composição artística e com sentido estético.  

Composição Coreográfica 

Só com os respetivos estilos de dança e figuras de dança pertencente ao estilo e caracter do 

estilo de dança em execução.  

Estilos de Dança 

A coreografia tem de ter o estilo de dança da respetiva secção (Estilo1 ou Estilo2). O caráter 

de cada estilo deve estar bem definido.  

mailto:secretary@appdsi.net


 
 

2 
 

INFORMAÇÕES: www.appdsi.net | e-mail: secretary@appdsi.net | facebook.com/appdsi | instagram.com/appdsi 

 

 

REGRAS DE AJUIZAMENTO: 

Painel de Júri:  

É composto por 3 jurados sendo sempre a maioria da especialidade. 

Critérios de Avaliação:  

Avaliação geral da performance, (musicalidade, movimento, postura e caracter de cada 

estilo de dança), execução técnica e sincronização dos elementos coreográficos. 

 

REGRAS COMPETIÇÃO: 

A duração de execução por cada Estilo de Dança:  

Duração de execução por cada estilo de dança em pista, mínimo de 1m20s. a 1m45s. 

máximo. 

Heat:  

Designa o número de pares em pista de dança e em simultâneo. Mínimo de 3 pares e 

máximo de 12 pares. 

Tempo Entre Eliminatórias:  

10 minutos mínimo de intervalo entre cada eliminatória. 

Sistema de Aferição: Skating System 

Sistema de avaliação dos jurados nos festivais competitivos (skating system).  

Eliminatórias:  

São selecionados os pares com o maior número de marcas e por dança que passam há 

eliminatória seguinte com a soma das marcas 

Finais: 

Nas finais os 6 pares são selecionados por ordem de mérito, (1º,2º, 3º….). 

 

PRESIDENTE DO JURI 

Quaisquer infrações às regras atrás descritas implica a desclassificação imediata do 

participante, sendo soberano todas as decisões do Presidente do Júri. 
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REGULAMENTO DE FESTIVAIS E INSCRIÇÃO 

   NO CONTEXTO PANDÉMICO/EPIDEMIOLOGICO, O EVENTO OBEDECE ÀS REGRAS DA DGS   

Regras Gerais e Regulamentos em vigor para 2022 a aplicar a todos os Festivais, Competições e 
Eventos organizados pela APPDSI, consultar no site: www.appdsi.net 

1.Os Festivais, Competições e Eventos organizados pela APPDSI, são abertos aos 
dançarinos/competidores que se inscrevam no festival competitivo, que pretendem participar.  

2. Os dançarinos/competidores estão sujeitos a todas as Regras e Regulamentos da APPDSI, consultar 
no site: www.appdsi.net 

3. É da inteira responsabilidade do participante a boa condição física, psicológica e emocional para a 
prática da modalidade. 

4. Inscrições a SOLO e a TEAM/Grupo e o valor da inscrição é de €25.00 por dançarino e só é considerada 
a inscrição após o seu pagamento. O valor da inscrição só será devolvido se a categoria for cancelada 
pela APPDSI.   

4.1 O TEAM é composto por 3 a 12 dançarinos.  

4.2 A performance tem a duração mínima de 3,5m e máxima de 7minutos máximo. A música é da 
responsabilidade do participante. 

5. Os dançarinos/competidores menores de idade tem de ser fazer acompanhar pelo Encarregado de 
Educação, que se responsabilize pelos mesmos. 

7. Todos os participantes/dançarinos em cada festival competitivo ou evento, estão abrangidos por um 
seguro incluído na inscrição. 

8. O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO, pode ser efetuado por MBWAY ou transferência bancária. Após o 
pagamento, terá de enviar o comprovativo com o respetivo código de submissão por e-mail. 

9. Ao inscrever-se, os seus dados estão ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 
(UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, autorizando a sua 
utilização para informação institucional e afins. 

10. Em conformidade com o art. 79º do Decreto-Lei n.º 4734, publicado no diário do governo n.º 
274/1966, Série I de 1966-11-25, ao inscrever-se autoriza o registo de imagens em formato de fotografia 
e vídeo bem como a sua utilização para fins institucionais, podendo ser reproduzido, exposto ou lançado 
no comércio, se do facto não resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa 
retratada. 
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11. PÚBLICO E DANÇARINOS / COMPETIDORES - NÃO É PERMITIDA à entrada de comida e bebidas 
alcoólicas no recinto dos Festivais, Competições ou Eventos. 

12.   É PROIBIDA a ingestão de qualquer tipo de bebidas energéticas / isotónicas por menores de 18 
anos de idade ou o consumo de outras substâncias dopantes. É da exclusiva responsabilidade de todos 
os dançarinos / competidores, ou do seu responsável, o consumo de tais bebidas energéticas e possíveis 
consequências das mesmas. A APPDSI declina qualquer responsabilidade sobre estes 
comportamentos. Consultar no site da WDC - Controle Anti-Doping (https://www.wdcdance.com) 

13. Captação de imagem em registo de vídeo ou fotografia para fins comerciais, só com a autorização 
da APPDSI. 

14. Apresentar o certificado de Vacina ou documento que comprove teste negativo e em conformidade 
com as regras da DGS. 

 

RESERVADO DIREITO DE ADMISSÃO. 

INFO GERAL: WEBSITE: www.appdsi.net | EMAIL: secretary@appdsi.net 

 

 

APPDSI 
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