
Ranking de Subida de 
Classe para Atletas 

CNDDS



Brasil- 2017



Descrição

Este Ranking tem por objetivo informar como será o 
processo de subida de classe dos competidores das 
Classe F, E, D, C, B, A e AI para o ano de 2018, tendo 
como base as informações obtidas durante os 
campeonatos realizados em 2017.
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1- Pontuação e Classificação
1.1 A acumulação de pontos durante o ano se dará através da 
participação dos casais brasileiros em campeonatos dentro e fora 
do Brasil.
1.2 Existem dois tipos de pontuação: Pontuação de Classificação 
e Pontuação Extra.

1.2.1 As Pontuações de Classificação serão adquiridas em 
Competições Oficiais (cada etapa do Circuito Brasileiro e 
Campeonato Brasileiro), de acordo com a classificação de cada 
casal [item 1.3]

1.2.2 As Pontuações Extras serão adquiridas pelos casais que 
participarem de Competições Open Nacionais e Competições 
Internacionais [item 4.1] 

1.2.2.1 O recebimento das pontuações extras está 
condicionado à participação dos casais em pelo menos
 1(uma) Competição Oficial.
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1- Pontuação e Classificação

CASAIS FINALISTAS
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO

1º LUGAR 1000

2º LUGAR 900

3º LUGAR 800

4º LUGAR 700

5º LUGAR 600

6º LUGAR 500
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CASAIS SEMIFINALISTAS
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO

7º LUGAR 400

8º LUGAR 350

9º LUGAR 300

10º LUGAR 250

11º LUGAR 200

12º LUGAR 150

1.3 Tabelas de pontuação para Competições Oficiais:



1- Pontuação e Classificação

CASAIS QUARTAFINALISTAS
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO

13º LUGAR 125

14º LUGAR 100

15º LUGAR 75

16º LUGAR 50

17º LUGAR 25

18º LUGAR 0
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CASAIS OITAVOFINALISTAS
CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO

19º LUGAR 0

20º LUGAR 0

21º LUGAR 0

22º LUGAR 0

23º LUGAR 0

24º LUGAR 0



1- Pontuação e Classificação
1.4 No caso de casais desfazerem suas parcerias no meio do ano 
de competições vigente, tanto o cavalheiro quanto a dama terão 
suas pontuações zeradas, não carregando esses pontos para a 
nova parceria formada. 
1.5 Sempre que uma nova parceria é formada, a contagem de 
pontos é iniciada do zero.
1.6 Para novas parcerias com competidores de níveis diferentes, 
a categoria mínima de recomeço será fixada na classe E.

Ex: Um competidor Classe D começa uma parceria com uma pessoa 
iniciante. Será permitido a eles iniciar sua temporada a partir da Classe E, mas o 
casal também pode escolher seguir na Classe D (classe mais alta do integrante 
da parceria).

8



2.1 Para cada casal, soma-se a pontuação que ele atingiu em cada 
competição do Circuito e do Campeonato Brasileiro e divide-se 
pelo número de Competições Oficiais (etapas do Circuito e 
Campeonato Brasileiro) realizadas no ano corrente, obtendo-se, 
assim, a média.

Para utilizar como exemplo de cálculo, utilizaremos três etapas do Circuito 
Brasileiro e Campeonato Brasileiro, totalizando 4 Competições Oficiais:
Ex: Um casal ficou em 5º lugar na 1ª etapa do Circuito (600 pontos), 6º lugar na 2ª 
etapa (500 pontos), 4º lugar na 3ª etapa (700 pontos) e 5º lugar no Campeonato 
Brasileiro (600 pontos). Somando as pontuações temos: 600+500+700+600 = 
2400 pontos. Dividindo pelo número de competições do exemplo temos: 2400:4= 
600 pontos.

2- Cálculo do Ranking 
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2.2 Independente do número de competições que o casal 
participou no ano, sua pontuação é calculada sempre em cima da 
média de todas Competições Oficiais realizadas naquele ano.

Ex: Um casal não participou da 1ª etapa do Circuito, ficou em 6º lugar na 2ª 
etapa (500 pontos), 4º lugar na 3ª etapa (700 pontos) e 5º lugar no Campeonato 
Brasileiro (600 pontos). Somando as pontuações temos: 0+500+700+600 = 1800 
pontos. Dividindo pelo número de competições oficiais temos: 1800:4 =  450 
pontos.

2.3 No início do ano seguinte, as pontuações de cada casal são 
zeradas, tendo ele subido de classe ou não, começando assim um 
novo ciclo somatório.

2- Cálculo do Ranking 
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3.1 As pontuações de referência são os valores que os casais 
precisam atingir para passarem para a classe seguinte no próximo 
ano. Quanto mais alta a classe, mais altos os valores.

Ex: Se um casal conquistou 600 pontos de média ao final de um ano de competições e  estiver  na 
Classe F, passará no próximo ano para a Classe E, mas se esse casal for da Classe E, ou acima, ficará 
retido até que atinja a nota de referência de sua Classe vigente.

3- Pontuação de Referência
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CLASSE PONTUAÇÃO DE REFERÊNCIA

F 550

E 650

D 700

C 750

B 800

A 850

AI 900

3.1.1 Tabela de 
Pontuação de 
Referência:



3.2 Se acaso o casal ultrapassar o valor de referência da Classe 
seguinte à sua, ele continuará a subir apenas 1 (uma) Classe.

Ex: Um casal Classe E acumula 1000 pontos ao final do ano. Ele só pode subir para a 
Classe D, mesmo tendo ultrapassado os valores de sua classe de referência.

3.3 Especificidades da Classe F: Se um casal iniciar seus trabalhos 
na Classe F, terá 2 maneiras distintas de subir de classe:

3.3.1 Condicionada aos pontos de referência: se atingir média 
igual ou maior que 550 pontos.

3.3.2 Não condicionada aos pontos de referência: mesmo não 
conquistando os 550 pontos pode escolher subir para a Classe E no 
ano seguinte.
3.4 Qualquer casal pode começar a competir já na Classe E, sem 
antes ter passado pelo Newcomer ou Classe F, pois a Classe
 F é considerada uma categoria pré-competitiva.

3- Pontuação de Referência
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4.1 Os casais que participarem de competições extras (Não Oficiais) 
ganharão pontos extras por participação que serão somados às 
pontuações de todas etapas do Circuito Brasileiro e do Campeonato 
Brasileiro, e só depois desta soma é tirada a média, dividindo-se 
sempre pelo número total de Competições Oficiais [vide regra 2.2].

4- Das Pontuações Extras
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COMPETIÇÃO PONTUAÇÃO EXTRA

Open Brasil 200

Internacional 400

4.1.1 Tabela de 
Pontuação Extra:

Ex: O casal do item 2.1, durante o ano de competições participou também de um 
Open Brasil e uma Competição Internacional. Como somatória geral terá as 
seguintes pontuações: 600+500+700+600+200+400= 3000 pontos. Dividindo pelo 
número de competições oficiais do exemplo temos: 3000:4 = 750 pontos.



5.1 Outras questões não abrangidas por este documento serão 
analisadas pela Comissão Técnica.
5.2 Para garantir que este ranking esteja adequado ao 
desenvolvimento da Dança Esportiva no Brasil, ao fim de cada ano 
de competições ele será revisto pela Comissão Técnica, com base 
no desempenho obtido no ano vigente.  Todas as novas 
informações estarão disponíveis em janeiro do ano seguinte para 
continuidade dos trabalhos.

5- Observações Importantes
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Dúvidas e informações:

cndds.inscricoes@gmail.com
www.cndds.org.br

facebook.com/cnddsdanca
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