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REGULAMENTO 
 

 

Este Campeonato Online consiste em oito competições de Danças Solo: Dança de Salão (Bolero, Forró, Salsa e 

Samba de Gafieira) e Dança Esportiva (Latin: Samba e Jive / Standard: Tango e Valsa). 

Há divisão por faixa etária, e os atletas podem participar em quantas competições desejar, dentro da sua faixa. 

O campeonato ocorrerá em duas etapas:  

1. Classificatória 

O atleta deverá escolher uma das músicas disponibilizadas pela Organização, para gravar o vídeo da sua 

coreografia, e enviar para o CNDDS. 

2. Final 

Para cada competição, serão escolhidos os seis competidores que obtiverem a maior nota, os quais 

receberão do CNDDS, uma música para gravarem as suas coreografias e disputarem a Final. 

Obs.: Datas de envio de vídeo conforme tabela etapas. 

Atenção! Este campeonato não conta pontos para subida de classe e ranking. 

Participação 
Esta é uma Competição Nacional: 

Livre para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil; 

Não é necessário ser filiado ao CNDDS; 

Não há divisão por classes de nível; 

Há divisão por faixa etária. 

Faixa Etária 
 

Faixa Etária Descrição 

Júnior Até 15 anos completos em 2020 

Youth e Adulto 16 a 34 anos completos em 2020 

Sênior I 35 a 44 anos completos em 2020 

Sênior II 45 a 54 anos completos em 2020 

Sênior III 55 a 64 anos completos em 2020 

Sênior IV 65 anos completos e acima, em 2020  
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Etapas 

Etapa Classificatória 
 

Vídeo Gravação sem nenhuma edição, de preferência em modo 
paisagem (ex.: celular deitado) 

Dança • Bolero  

• Forró  

• Salsa  

• Samba de Gafieira  

• Samba para Latin 

• Tango para Standard 

Syllabus (figuras/passos) Livre 

Música Disponibilizada nos links abaixo  

Velocidade Conforme músicas disponibilizadas pelo CNDDS 

Período das Inscrições 01/10/2020 a 09/10/2020 

Data limite para envio do vídeo 09/10/2020 

Data limite para reenvio do vídeo (se 
solicitado pela organização) 

15/10/2020 

Publicação das Classificações 25/10/2020, nas redes sociais 
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Etapa Final 
 

Vídeo Gravação sem nenhuma edição, de preferência em modo 
paisagem (ex.: celular deitado) 

Dança • Bolero  

• Forró  

• Salsa  

• Samba de Gafieira  

• Jive para Latin 

• Valsa Lenta para Standard 

Syllabus (figuras/passos) Livre 

Música Enviada pelo CNDDS, por WhatsApp 

Velocidade Conforme música enviada pelo CNDDS 

Data limite para envio do vídeo 06/11/2020 

Data limite para reenvio do vídeo (se 
solicitado pela organização) 

12/11/2020 

Publicação das classificações 29/11/2020, nas redes sociais 

Publicação das notas 14/12/2020, no site do CNDDS 

Envio dos laudos aos campeões 14/12/2020, por e-mail 
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Inscrição 
Para se inscrever, basta: 

1. Preencher a Ficha de Inscrição, disponível no link https://forms.gle/F7GGcUDjENyrGtQb9;  

2. Escolher uma das músicas para competição disponibilizadas pela organização (na seção Música, mais 

abaixo); 

3. Tirar uma foto conforme orientações descritas no item Foto, mais abaixo; 

4. Fazer o seu vídeo conforme orientações descritas no item Vídeos, mais abaixo; 

5. Para inscrições em: 

• Bolero e Forró enviar foto e vídeo para: 11 99885-9782 (William) 

• Salsa e Samba de Gafieira enviar foto e vídeo para: 11 99876-1149 (Carla) 

• Latin e Standard enviar foto e vídeo para:  11 94178-7076 (Maricelia) 

 

OBS.: Caso seja necessário, será pedido comprovante de endereço pela organização do evento. 

 

Competidores menores de idade devem ter autorização expressa de pai, mãe ou tutor legal. 

Autorização de participação e uso de imagem para menor de idade, link de acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1-1t7wh-9qYWdHC0obUxv4ze5wHGNii_D/view?usp=sharing 

 

Atenção: Preencher, assinar e enviar por e-mail para: cndds.inscricoes.2020@gmail.com 

 

Taxa de Inscrição 
1 ou 2 danças R$ 5,00 

3 a 6 danças R$ 10,00 

 

Formas de Pagamento 

Depósito/Transferência bancário para: 

Itaú (341) 

Ag 3751 

CC 05462-2 

CPF 174.859.218-19 

William Miyashiro  

Foto 
A foto deve ser do rosto e segurando um documento, conforme imagem mais abaixo. 

O documento deve conter foto e nome legível. 

 

 

  

https://forms.gle/F7GGcUDjENyrGtQb9
https://drive.google.com/file/d/1-1t7wh-9qYWdHC0obUxv4ze5wHGNii_D/view?usp=sharing
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Vídeos 
O vídeo deve atender aos seguintes requisitos: 

• Um vídeo para cada competição, com a música disponibilizada nos links abaixo (fase Classificatória) ou 

enviada pelo CNDDS (fase Final). Caso se inscreva em mais de uma competição, deverá enviar um vídeo para 

cada uma que se inscrever; 

• O atleta inscrito deverá enviar o vídeo de si mesmo dançando e deverá estar visível de corpo inteiro, em 

todo o vídeo, gravado com a câmera na horizontal; 

Obs.: Esta regra não é punitiva, visando exclusivamente a clareza no julgamento dos árbitros, de forma que, 

se considerarem necessário, será solicitada uma nova gravação de vídeo, pela organização. 

• A coreografia apresentada, deve ter a duração total da música disponibilizada ou enviada pelo CNDDS;  

• Sendo classificado, o atleta será informado e receberá uma música, com a qual deverá realizar uma nova 

gravação para disputar a Etapa Final. 

• 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 gravado em escola ou estúdio;  

• Deverá ser enviado para o CNDDS via WhatsApp, conforme citado na inscrição; 

• As datas limites de envio de vídeo, estão na tabela acima, na seção Etapas. Após as datas limites 

correspondentes a cada etapa, o material não será aceito. 

 

ATENÇÃO: Caso a comissão técnica detecte falhas no material recebido será solicitado envio de novo vídeo, 

respeitando o prazo limite, citado acima no quadro “Etapas”.  

Os vídeos serão publicados pela organização do Campeonato nas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube 

do CNDDS, para a apreciação dos árbitros e do público em geral. 

Músicas 
Links das músicas para a Etapa Classificatória 

Bolero: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vi1e-S41k2Ueg5KZrsIdXWV9hBw61_mD?usp=sharing 
 
Forró:  
https://drive.google.com/drive/folders/1_q0keI7SRY97fOzFFQ2t7Qu_dp7x7EQL?usp=sharing 
 
Salsa:  
https://drive.google.com/drive/folders/1LsALLxnySZzyTCurT4I46OG4sxa5Zewb?usp=sharing 
 
Samba de Gafieira:  
https://drive.google.com/drive/folders/1Jp9PqTbmE1LPZ12J_tzvyQ2Z0aeNBxZ3?usp=sharing 
 
Latin Samba: 
https://drive.google.com/drive/folders/1W9lYb9HH1pT9WcwB_TCuHbQ06Vd-_eMg?usp=sharing 
 
Standard Tango: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-WePP2lYWJSukwp4NBgeqrHYFEeNlL8a?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1vi1e-S41k2Ueg5KZrsIdXWV9hBw61_mD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_q0keI7SRY97fOzFFQ2t7Qu_dp7x7EQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LsALLxnySZzyTCurT4I46OG4sxa5Zewb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jp9PqTbmE1LPZ12J_tzvyQ2Z0aeNBxZ3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W9lYb9HH1pT9WcwB_TCuHbQ06Vd-_eMg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-WePP2lYWJSukwp4NBgeqrHYFEeNlL8a?usp=sharing
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Coreografia 

Não serão permitidas coreografias com uso de objetos (cadeiras, mesas, acessórios...) ou símbolos com 

referências religiosas, políticas ou ofensivas à moral pública. 

Vestuário 
É livre, devendo observar as exigências abaixo: 

• A indumentária deve cobrir integralmente, com materiais não transparentes, as regiões glúteas e 

íntimas, bem como os seios.  

• NÃO é permitido: fio-dental de nenhum tipo. 

• NÃO é permitido: sunquíni, calcinhas e shorts cor da pele. 

Arbitragem 
A arbitragem será realizada pelos árbitros qualificados pelo CNDDS. 

Os critérios de avaliação da arbitragem serão: Qualidade Técnica (QT) e Coreografia e Apresentação (CP). 

Será enviado Laudo Técnico somente para os campeões de cada competição Latin e Standard.  

Não será enviado Laudo Técnico para as competições de Dança de Salão. 

Laudo Técnico 
O Laudo Técnico é um documento preenchido pelos árbitros e nele constarão: 

• Nome do atleta; 

• Nome da competição; 

• Nome do Diretor de Arbitragem; 

• Nome do árbitro responsável; 

• Notas; 

• Avaliações Técnicas com orientações de melhorias. 

Divulgação dos resultados 
Vide tabela etapas. 
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Premiações 
Os campeões receberão: 

 

• Certificado (PDF) oficial de participação com sua colocação, enviado por e-mail; 

• Laudo Técnico da diretoria de arbitragem, enviado por e-mail, para as competições Latin e Standard; 

• Três aulas online, de 50 minutos cada, conforme seguem: 

o Dança de Salão com Robinson Silva e Larissa Oliveira, tetra-campeões do Brasil Latin Dance 

o Dança Standard com William Miyashiro, presidente do CNDDS 

o Dança Latin com Thiago Santos, diretor técnico do CNDDS  

 

As datas e horários das aulas serão divulgados até o dia 14/12/2020. 

 

Os demais finalistas receberão: 

 

• Certificado (PDF) oficial de participação com sua colocação, enviado por e-mail. 

 

 

Os demais competidores receberão: 

 

• Certificado (PDF) oficial de participação, enviado por e-mail. 


