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3º DanceSport Minas Show
Data de realização: 08 e/ou 09 de setembro de 2017
Horário: 13 às 18 horas
Local: Ginásio Poliesportivo Prof. José Alonso – Colégio Magnum Cidade Nova
Rua São Gonçalo, n 1364, Bairro Nova Floresta, Belo Horizonte (MG)

Capacidade para o público: 1500 lugares (por dia)
Dimensões da quadra: 32 metros x 18 metros
Dimensões da pista de dança: 20 metros x 11 metros
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Descrição
Esta modalidade é uma especialidade da Dança Esportiva

Artística, em que os grupos dançam seguindo os aspectos gerais
das danças latinas. Os elementos e estilos técnicos da dança, da
música, do figurino são inseparáveis e vinculados à expressão e
linguagem corporal e execução de uma coreografia contínua e
ininterrupta, realizada com habilidades técnicas e desportivas
adequadas.

A competição é por grupos, divididos por faixa etária,
formados exclusivamente por mulheres, com coreografias com
pelo menos três dos ritmos latinos da Dança Esportiva: Rumba,
Cha Cha Cha, Samba Internacional, Jive e Paso Doble.
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1 Formação de grupos
1.1 Os grupos são compostos exclusivamente por mulheres.
1.2 As integrantes devem compor a faixa etária de sua categoria vide regra 2.1.
1.3 Uma equipe não poderá inscrever dois grupos na mesma faixa etária e com o
mesmo número de integrantes. Esta regra visa garantir as premiações: a equipe
com mais de um grupo não pode concorrer consigo mesma.
NOTA: A equipe pode inscrever mais de um grupo desde que não concorram entre si.
1.4 É vedada a troca de integrantes do grupo após a inscrição.
1.5 A equipe poderá inscrever até dois integrantes sobressalentes, para se resguardar
em caso de lesão de uma integrante, por exemplo.
1.6 Uma integrante não pode competir em mais de uma categoria na Competição
Grupo Coreográfico Danças Latinas Ladies.
1.7 Cada equipe não pode apresentar mais de uma vez a mesma coreografia e/ou
utilizar a mesma música ou parte dela na mesma Competição em quaisquer que sejam
as categorias.



2 Categorias
2.1 Divisão por faixa etária

2.1.1 A competição é aberta e será dividida em três agrupamentos de faixas etárias.

DIVISÃO FAIXA ETÁRIA

JUVENIL II
JÚNIOR I
JÚNIOR II

10 a 15 anos

YOUTH
ADULTO
SÊNIOR I

16 a 44 anos

SÊNIOR II
SÊNIOR III
SÊNIOR IV

45 anos ou acima

2.1.2 A faixa etária de cada integrante é automaticamente definida pelo ano de
nascimento de todos os atletas na ficha de inscrição.
2.1.3 O grupo pode possuir até 25% dos seus integrantes fora da sua faixa etária (logo
abaixo ou logo acima). Ex: Um grupo de dez integrantes inscrito na categoria Youth –
Adulto – Sênior I, pode ter dentre as dez, uma integrante do Júnior II e uma
integrante do Sênior II.



2 Categorias

2.3 Divisão por níveis

2.2 Divisão por número de integrantes

CATEGORIA NÚMERO DE INTEGRANTES

GRUPO PEQUENO 3 A 7

GRUPO DE BAILE 8 A 20

GRUPO GRANDE ACIMA DE 20

2.3.1 Não há divisão por níveis. A competição é aberta para qualquer
integrante das classes Newcomer, F, E, D, C, B, e A que queira participar.

2.2.1 Em caso de apenas duas inscrições em uma das categorias, elas serão automaticamente
reagrupadas junto à categoria mais próxima, em relação ao número de integrantes.
Ex: Se tiverem apenas dois grupos inscritos em Grupo Pequeno, eles irão concorrer com os
grupos da categoria Grupo de Baile.
2.2.1.1 Se houver apenas um ou dois grupos em cada categoria, todos grupos concorrem entre si.
2.2.1.2 Se houver apenas dois grupos inscritos em Grupo de Baile, cabe à organização, junto à
diretoria do CNDDS, decidir de acordo com o número de inscritos nas outras categorias, como
serão reagrupados.



3 Inscrições
3.1 Cada grupo deve preencher uma ficha de inscrição, constando categoria por faixa etária e
por número de integrantes, nome completo e ano de nascimento de todas atletas, inclusive
duas sobressalentes (optativo).
3.2 O ato de inscrição implica na autorização de uso de imagem, concedida a título gratuito,
pela organização da competição. Fotos, vídeos e demais mídias geradas durante o evento
poderão ser utilizados em sites, blogs, webs, banners, folhetos em geral, cartazes, folders,
anúncios de revistas e jornais em geral, sejam esses destinados à divulgação ao público em
geral e/ou apenas para uso interno da organização, por período indeterminado, desde que
não haja o desvirtuamento da sua finalidade.
3.3 Uma equipe não poderá inscrever dois grupos na mesma faixa etária e com o mesmo
número de integrantes. Esta regra visa garantir as premiações: a equipe com mais de um
grupo não pode concorrer consigo mesma, vide regra 1.3.
3.3 Não é permitido que uma integrante seja inscrita em mais de uma categoria na
Competição Grupo Coreográfico Danças Latinas Ladies, vide regra 1.6.
3.4 É obrigatória a apresentação do Atestado Médico para prática de atividades esportivas por
cada atleta. A não apresentação do atestado poderá invalidar a inscrição, sem direito a
reembolso. O atestado é válido por 01 (um) ano e pode ser encaminhado
por email (cndds.inscricoes@gmail.com) até o prazo das inscrições, que se

encerram no dia 24 de agosto de 2017.

mailto:cndds.inscricoes@gmail.com


4 Figuras

4.1 Não são permitidos passos aéreos (portés ou lifts) e acrobacias em
nenhuma modalidade, exceto nos 15 segundos finais da coreografia, vide
regra 7.4.
Grupos executando um ou mais “lifts” na sua coreografia, fora do tempo
determinado, podem ser desclassificados.
NOTA I: Um passo aéreo (porté ou lift) é qualquer movimento durante o qual
um dos bailarinos tem AMBOS os pés fora do chão ao mesmo tempo, com a
assistência ou apoio do parceiro.
NOTA II: Um movimento acrobático é definido como um movimento em que
o corpo gira no plano sagital ou frontal (por exemplo, saltos mortais, roda).



5 Músicas
5.1 As equipes devem apresentar sua coreografia com sua própria música, que deve
ser enviada para o e-mail dancesportminasshow@gmail.com , em formato mp3 até
o prazo das inscrições, que se encerram no dia 24 de agosto de 2017. A coreografia e
música devem ser exatamente as mesmas em todas as fases de competição. Após
esta data, não serão aceitos arquivos de músicas ou troca das mesmas.
5.2 Cada arquivo de música deve ser nomeado com o nome da Competição (Grupo
Coreográfico Danças Latinas Ladies – GCDLL), seguido pelo nome da equipe, pela
Categoria de faixa etária e finalmente pela Categoria de número de integrantes. Ex:
GCDLL Equipe DanceSport Adulto Grupo Pequeno.
5.3 Cada equipe se responsabiliza pela qualidade de áudio do arquivo da música
enviada.
5.4 A equipe deve preencher no formulário de inscrição, o(s) nome(s) da(s)
música(s) e do(s) compositor(es) e/ou cantor(es) para que a organização possa
efetuar o pagamento referente aos direitos autorais junto ao ECAD.
NOTA: Arquivos não enviados até a data prevista ou fora do padrão
não serão aceitos e invalidam a inscrição da equipe.

mailto:dancesportminasshow@gmail.com


5 Músicas
5.5 Se a faixa de música, enviada pela equipe para a organização, tiver uma
duração maior que a prevista para aquela categoria, o DJ deve interromper a
música ao final do tempo de tolerância máxima fixado para a mesma.
5.6 Em caso de falha técnica na execução da música, cabe ao Chairperson decidir
pela repetição, ou não, da coreografia por parte do grupo prejudicado.
5.7 Duração da música

CATEGORIA DURAÇÃO DA MÚSICA

GRUPO PEQUENO 2min10seg a 2min30seg

GRUPO DE BAILE 2min45seg a 3min15seg

GRUPO GRANDE 3min a 4min

5.8 Cada grupo dispõe de 15 segundos para entrar na pista antes de
iniciar sua apresentação e 15 segundos para sair da pista após a
apresentação. O Chairperson poderá desqualificar qualquer grupo
que supere esse limite de tempo.



6 Indumentária
6.1 Vestimenta:

Faixa Etária Danças Latinas Ladies

Juvenil
Júnior

Blusa ou Collant ou Camisa
+ Saia na altura do Joelho

Youth
Adulto
Sênior

Vestido
(peça única ou duas peças)

6.1.1 Todas as integrantes devem estar com o mesmo modelo e cor de figurino e acessórios.
6.1.2 Os glúteos devem estar completamente cobertos durante a apresentação.
6.1.3 NÃO permitido: calças jeans, shorts, bermudas, camisetas, camisetas regata.
6.1.4 NÃO permitido: fio-dental, tangas, calcinhas cor da pele.
6.1.5 Não é permitida a decoração no figurino nem nos acessórios que utilizam símbolos com referências
religiosas, políticas ou ofensivas para a moral pública.
6.1.6 Se ocorre um problema que danifica parcialmente ou totalmente um figurino, a atleta deve informar
o Chairperson a necessidade de troca do mesmo e ser autorizado por ele, desde que todas componentes
continuem igualmente trajadas.
6.1.7 O Chairperson poderá exigir que um atleta ou atletas troquem todo ou parte de qualquer vestuário
ou acessório, se considerar que tal figurino ou acessório esteja contrário a esta regra.



6 Indumentária
6.2 Decoração:

Faixa Etária Danças Latinas Ladies
Juvenil
Júnior

Nenhuma decoração 
permitida

Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições

6.2.1 Pede-se verificar se os acessórios estão adequadamente fixados,
colaborando para a limpeza da pista.
6.2.2 Não é permitido o uso de acessórios que coloquem em risco os outros
competidores.



6 Indumentária
6.3 Sapatos:

Faixa Etária Danças Latinas Ladies

Juvenil
Júnior

Salto máximo: 4,0 cm

Youth
Adulto
Sênior

Sapato específico Latinos
NÃO permitidos: Tênis, 

Sapatênis, Chinelos, Sandálias 
Plataforma.

6.3.1 PARA SAPATOS FEMININOS SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE PROTETORES 
DE SALTO (podendo ser de silicone ou de couro virado no avesso).
6.3.2 Recomenda-se sapatos com sola de pelica (couro virado no avesso, como 
o solado de sapatilhas de ballet).



6 Indumentária
6.4 Cabelos:

Faixa Etária Danças Latinas Ladies
Juvenil 
Júnior

NÃO permitido Spray 
Colorido 

Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições

6.5 Maquiagem:
Faixa Etária Danças Latinas Ladies

Juvenil
Júnior

Permitido Tons de Rosa 
Suaves

Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições



6 Indumentária
6.6 Joalheria:

Faixa Etária Danças Latinas Ladies
Juvenil
Júnior

Permitido Brincos, Anéis, 
Presilhas, Pulseiras.

Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições

6.7 Itens diversos sobre Indumentária:
6.7.1 Não serão tolerados atrasos em função da troca de indumentária.
6.7.2 O Chairperson pode desqualificar qualquer competidora não trajada de acordo com as 
regras acima.
6.7.3 A organização da competição não se responsabiliza pelos bens dos competidores, como 
bolsas, roupas, acessórios, sapatos, maquiagem, e demais bens de valor.



7 Construção Coreográfica
7.1 A coreografia deve ser composta por pelo menos três dos ritmos latinos
da Dança Esportiva: Rumba, Cha Cha Cha, Samba Internacional, Jive e Paso
Doble.
7.2 Todos os membros do grupo devem começar a apresentação de forma
sincronizada (realização de movimentos de pernas, braços e cabeças ao
mesmo tempo, olhando na mesma direção, utilizando os mesmos passos e
movimentos sem deslocamento na pista), sujeitos aos seguintes tempos de
acordo com a categoria a que pertence e à desclassificação no
descumprimento desta regra:

CATEGORIA TEMPO DE SINCRONIA

GRUPO PEQUENO mínimo 15 seg, máximo 20 seg

GRUPO DE BAILE mínimo 20 seg, máximo 25 seg

GRUPO GRANDE mínimo 25 seg, máximo 30 seg



7 Construção Coreográfica
7.3 Depois da parte inicial sincronizada, as equipes devem realizar rotinas
que assegure a separação dos membros em módulos através da coreografia,
e cada módulo deve realizar rotinas que permitam bailar nas quatro direções
possíveis e suas consequentes diagonais da pista.
7.3.1 Com o fim de criar coreografia com uma possível construção de figuras
geométricas, os diferentes módulos podem realizar a mesma rotina, porém
em direções diferentes, ou cada módulo pode realizar diferentes rotinas ao
mesmo tempo.
7.3.2 Os diferentes módulos podem reagrupar-se durante a execução da
coreografia, mas este reagrupamento não pode ser superior a 10 segundos,
depois dos quais os integrantes dos grupos devem voltar a separar-se em
módulos.
7.4 Durante a coreografia pode-se realizar figuras estáticas,
entretanto estas não deve ser parte predominante da mesma.



7 Construção Coreográfica
7.5 As equipes podem usar de forma completamente livre variações da música e
dos passos durante os últimos 15 segundos da apresentação, incluindo passos
aéreos, e o contato entre os membros do grupo.
7.6 Não será permitido coreografias temáticas, ou com uso de bandeiras, cadeira,
mesas, acessórios ou símbolos com referências religiosas, políticas ou ofensivas
para a moral pública.
7.7 Durante a performance nenhum atleta pode lançar ou deixar no solo, mesmo
que temporariamente, objetos ou acessórios, mesmo que façam parte do figurino.
7.8 A equipe deve apresentar a mesma coreografia e música nas fases eliminatórias
e final.
7.9 Pessoas que não sejam membros da equipe não poderão entrar na área de
competição e não poderão ser colocados elementos cênicos na pista.
7.10 Ao finalizar a apresentação, a equipe deve sair da pista deixando-a
completamente limpa.



8 Andamento da Competição
8.1 Para as disciplinas em que a competição se realiza utilizando a própria
música dos grupos ou equipes, e ao menos que isso não cause atraso no
Evento, as eliminatórias se realizarão de acordo com a tabela abaixo:

8.2 A ordem de apresentação dos grupos será por sorteio e as execuções dos
mesmos serão nos intervalos das demais competições. Na final as
apresentações dos Grupos de cada categoria serão seguidas e pela ordem de
1º a 12º Lugar obtida na fase semi-final.

NÚMERO DE GRUPOS FASES COMPETITIVAS

ATÉ 12 INSCRITOS FINAL DIRETA

13 A 25 INSCRITOS SEMIFINAL E FINAL

MAIS DE 26 INSCRITOS QUARTAS DE FINAL, SEMIFINAL E FINAL



8 Andamento da Competição

8.3 Entre cada fase eliminatória e a final, serão previstos intervalos para
descanso das atletas e para a troca de figurinos (caso a equipe deseje fazer
essa troca entre uma fase e outra) e se autorizado pelo Chairperson, vide
regra 6.1.6.
8.4 As competidoras do Campeonato de Grupo Coreográfico Danças Latinas
Ladies participam do desfile de abertura, no início do evento, representando
sua delegação (academia/escola) trajadas com a vestimenta da competição.
Recomenda-se chegar com uma hora de antecedência ao local da
competição.
8.5 Os grupos devem estar atentos à programação. Não serão tolerados
atrasos de uma ou mais atletas na entrada das coreografias.



9 Escrutínio e Arbitragem

9.1 No Campeonato de Grupo Coreográfico Danças Latinas Ladies um
julgamento absoluto se expressa através de um parâmetro técnico e um
artístico, seguindo os critérios de arbitragem da WDSF, o Sistema 2.1:
• Movement To Music (MM)
• Choreography and Presentation (CP)
9.2 A equipe de arbitragem será composta de pelo menos cinco árbitros de
pista e pelo menos dois escrutinadores.
9.3 O escrutínio seguirá o padrão internacional conhecido como Skating
System.



9 Escrutínio e Arbitragem
9.4 O grupo que não cumprir com as regras da competição pode ser desclassificado
pelo Chairperson ou pelos juízes, quando a maioria destes o coloca em última
posição naquela fase de competição onde se detectou tal infração.
9.5 O Chairperson pode desclassificar a equipe ou grupo de competição que não
cumpra com as seguintes regras:
9.5.1 A duração da música seja menor ou maior da permitida para aquela categoria.
9.5.2 A música utilizada não corresponde ao gênero em que o grupo tenha se
inscrito. Um grupo que dance Latino não pode utilizar uma música que não se ajuste
aos ritmos entendidos como latinos.
9.5.3 Vide regras 7.
NOTA: O Chairperson redigirá um informe detalhado da infração que se adjuntará ao
informe do Diretor de Arbitragem. Esta desclassificação se sobrepõe às pontuações
dos árbitros.
9.6 Para efeito de classificação e premiação, nos Grupos Coreográficos Danças
Latinas Ladies, não serão consideradas distinções entre amadoras e
profissionais na Competição.



10 Premiação
A premiação consta de:

9.1 Troféu aos Grupos classificados em 1º lugar de cada categoria.

9.2 Troféu aos Grupos classificados em 2º lugar de cada categoria.

9.3 Troféu aos Grupos classificados em 3º lugar de cada categoria.

9.4 Certificados de participação a todos os competidores.



11 Autoridade da Organização

O Chairperson (Diretor de Prova) terá
autoridade para tomar decisões sobre
questões não abrangidas por estas
regras.



Dúvidas e Informações
Bruno Coman e Sarah Lage - Organização Geral

dancesportminasshow@gmail.com (31)991376003 (31)991084393
/dancesportminasshow @dancesportminasshow
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