1º Campeonato On-line- CNDDS 2020
REGULAMENTO

Este Campeonato Online consiste em duas competições, Standard Solo e Latin Solo, e os atletas podem
participar em uma ou em ambas.
O campeonato ocorrerá em duas fases: Classificatória e Final.
Atenção! Este campeonato não conta pontos para subida de classe.
O atleta deverá preencher a ficha de inscrição e enviar um vídeo para cada competição que optar, para
participar da Etapa Classificatória. Serão classificados seis competidores por competição e faixa etária
para a final. Sendo classificado, o atleta será informado e receberá uma música, com a qual deverá
realizar uma nova gravação para disputar a Etapa Final.

Participação
Competição Nacional
Livre para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil;
Não é necessário ser filiado ao CNDDS;
Não há divisão por classes;
Há divisão de faixa etária.

Vestuário
Não há exigências quanto a vestuário. É livre.

Inscrição
Para se inscrever, basta preencher a ficha de inscrição (link abaixo), escolher uma entre as dez músicas
disponibilizadas de cada competição que for participar para fazer o seu vídeo, enviar o(s) vídeo(s) e
uma foto de rosto segurando um documento (com foto e nome), via WhatsApp para número:

+81 90-3696-0389
*Link para a ficha de inscrição:

https://forms.gle/6KHbQXm29Chv97yA6

*Exemplo de foto:

Obs.: Caso seja necessário será pedido comprovante de endereço pela organização do evento.
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Etapas
Etapa Classificatória

Etapa Final

Vídeo

•

Gravação

•

Gravação

Dança

•

Valsa lenta para Standard
Solo

•

Tango internacional para
Standard Solo

•

Chá-Chá-Chá para Latin Solo

•

Rumba para Latin Solo

Syllabus

Livre

Livre

Música

Disponibilizada nos links abaixo

Enviada pelo CNDDS

Conforme músicas disponibilizadas
pelo CNDDS

Conforme música enviada pelo CNDDS

Data limite para
envio do vídeo

07/07/2020

24/07/2020

Publicação do
CNDDS

15/07/2020

01/08/2020

Velocidade

Links músicas
Latin / Chá-Chá-Chá:
https://drive.google.com/drive/folders/1mQ_j2h6LX17_C-TdO6Wl1Q3S_dqc-Upy?usp=sharing

Standard / Valsa lenta:
https://drive.google.com/folderview?id=1J5jOqEQNzyKs3MXXGmasC6yFCSEwDHTi

*Escolha uma entre as dez músicas disponibilizadas de cada competição que for participar, para
realizar seu(s) vídeo(s).

Faixa Etária
Competição Nacional

Faixa Etária

Descrição

Junior

Até 15 anos completos em 2020

Adulto

16 a 35 anos completos em 2020

Sênior

36 anos completos e acima, em 2020

1º Campeonato On-line- CNDDS 2020
Vídeos
O vídeo deve atender aos seguintes requisitos:
•

Um vídeo para cada competição com a música disponibilizada ou enviada pelo CNDDS. Caso se
inscreva tanto em Latin quanto em Standard, deverá enviar um vídeo para cada;

•

O atleta inscrito deverá enviar o vídeo de si mesmo dançando e deverá estar visível de corpo
inteiro, em todo o vídeo, gravado de preferência com a câmera na horizontal;

•

A coreografia dançada, deve ter a duração da música disponibilizada ou enviada pelo CNDDS;

•

Não pode ter absolutamente nenhuma edição, inclusive o áudio deve ser o original capturado pelo
dispositivo de gravação (celular, tablet, filmadora etc.);

•

Poderá ser gravado em qualquer lugar (sala de casa, garagem, quintal...) não precisa ser em escola
ou estúdio;

•

Deverá ser enviado para o CNDDS via Whatsapp.

Caso a comissão técnica detecte falhas no material recebido e exija modificação, será enviado um
relatório e o competidor deverá enviar novo vídeo imediatamente, respeitando o prazo limite das
inscrições. Após a data limite o material não será aceito.
Os vídeos serão enviados pela organização do Campeonato para as redes sociais Instagram, Facebook
e YouTube do CNDDS, para a apreciação dos árbitros e do público em geral.

Arbitragem
A arbitragem será realizada pelos árbitros oficiais do CNDDS.
Os critérios de avaliação da arbitragem: Qualidade Técnica (QT) e Coreografia e Apresentação (CP).
Será enviado Laudo Técnico somente para os seis finalistas de cada categoria.

Laudo Técnico
O Laudo Técnico é um documento preenchido pelos árbitros e enviado a cada atleta;
No Laudo Técnico constarão:
•

Nome do atleta;

•

Nome da competição;

•

Nome do Diretor de Arbitragem;

•

Nome do árbitro responsável;

•

Notas;

•

Avaliações Técnicas com orientações de melhorias.
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Divulgação dos resultados
Após dez dias do encerramento o CNDDS postará os resultados na página oficial do CNDDS e SNS.

Premiação para os Finalistas
Todos finalistas receberão:
•

Certificado (PDF) oficial de participação e sua colocação pelo CNDDS entregue online;

•

Laudo Técnico da diretoria de arbitragem, para que possa melhorar a sua dança.

Premiação para o primeiro colocado de cada competição, disciplina e
faixa etária.
Competições

Latin Solo

Standard Solo

1º lugar até 15 anos

R$ 200,00

R$ 200,00

1º lugar de 16 a 35 anos

R$ 200,00

R$ 200,00

1º lugar igual ou maior de 36 anos

R$ 200,00

R$ 200,00

Importante!
Assim que os resultados forem publicados, os atletas vencedores devem enviar seus dados bancários,
para o CNDDS – Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão efetuar o pagamento dos prêmios,
pelo e-mail: cndds.inscricoes@gmail.com

