
Regulamento



Pro/Am

08 e 09 de setembro 2017



3º DanceSport Minas Show
Data de realização: 08 e 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



Responsabilidade Técnica
Diretora Geral:
Rebecca Lage

Coordenação Geral:
Bárbara Guerra

Acessoria de Imprensa:
Luiza Serrano

Organização:
Bruno Coman e Sarah Lage

Gestora Administrativa:
Lúcia Fonte Boa

Chairperson:
Joan Cayuela

Coordenador de Escrutínio:
Ivan Dornela

5 Árbitros:
Credenciados CNDDS

Método de Escrutínio:
Skating System



Empreendedores

Órgão Oficial:

Realização: Patrocínio:                                                     Apoio:



Descrição
O Pro/Am é uma competição onde reúne casais

formados por um profissional ou professor e um
competidor amador (aluno), de diferentes níveis e faixas
etárias.

Nesta competição os casais competem por dança e cada
um pode se inscrever em uma ou mais das Danças Standard
(Valsa Inglesa, Tango Internacional, Valsa Vienense, Slow
Fox e Quick Step) e/ou uma ou mais da Danças Latino-
americanas (Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble e
Jive).

Esta competição oportuniza que os alunos dancem e
concorram com seus professores.
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1 Formação de pares

1.1 Os pares são compostos por uma
dama e um cavalheiro.
1.2 Não são permitidos pares de duas
damas ou pares de dois cavalheiros.
1.3 É vedada a troca de pares após a
inscrição.



2 Categorias
2.1 Divisão por faixa etária

2.1.1 A competição 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 base se aplica apenas ao(à) dançarino(a) Amador(a), e é 
definida pelo ano de nascimento na ficha de inscrição.



2 Categorias
2.2 Divisão por modalidade

MODALIDADE 5 DANÇAS

STANDARD

Valsa Inglesa (VI)

Tango Internacional (TG)

Valsa Vienense (VV)

Slow Fox (SF)

Quick Step (QS)

LATINO-AMERICANAS

Samba Internacional (SB)

Cha Cha Cha (CH)

Rumba (RB)

Paso Doble (PD)

Jive (JV)

2.2.1 Os casais podem competir em uma ou mais das Danças Standard e/ou uma ou mais
da Danças Latino-americanas.



2 Categorias
2.3 Divisão por níveis

CLASSE SYLLABUS STANDARD LATINO-AMERICANAS

F
Syllabus
Fechado

VI; TG; QS CH; RB; SB

E
Syllabus
Fechado

VI; TG; QS; VV CH; RB; SB; JV

D
Syllabus
Fechado

VI; TG; QS; VV;SF CH; RB; SB; JV;PD

C, B e A
Syllabus
Aberto

VI; TG; QS; VV;SF CH; RB; SB; JV;PD



3 Inscrições
3.1 Cada par (dama/cavalheiro) deve preencher uma ficha de inscrição,
constando nome completo, ano de nascimento, faixa etária, dança(s) e
nível(eis).
3.2 A ficha permite inscrição simultânea em mais de uma divisão etária,
conforme regra 2.1.2.
3.3 O ato de inscrição implica na autorização de uso de imagem,
concedida a título gratuito, pela organizadora 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 Inscrições
3.4 É permitida a inscrição de um(a) competidor(a) com mais de uma(um) 
parceira(o) em tantas danças e níveis quanto se desejar.
NOTA 1: ao inscrever-se na mesma dança em níveis diferentes, deve-se observar 
estritamente as figuras permitidas a cada nível.
NOTA 2: ao inscrever-se na mesma dança e mesmo nível com parcerias distintas, 
o(a) competidor(a) se propõe a dançar em baterias distintas.
3.5 Em PRO/AM, será considerado(a) Amador(a) aquele(a) que NÃO dá aulas de 
Dança Esportiva.
3.6 Em PRO/AM, será considerado(a) Profissional aquele(a) que dá aulas de 
Dança Esportiva.
3.7 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 deve 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) em nenhuma categoria.

NOTA: 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.
Casais executando um ou mais “lifts” na sua dança podem ser desclassificados.

4.2 Na introdução, antes do casal começar a dançar em par, são permitidas figuras
livres em todas as categorias, com exceção de passos aéreos – vide regra 4.1. Os casais
serão avaliados apenas a partir do momento em que passarem a dançar em par.

4.3 Limitação de figuras para classes A, B e C:
Na introdução, são permitidas figuras abertas – vide regra 4.2.
Na modalidade Standard, após a introdução, não são permitidas figuras abertas (casal
separado), sob risco de desclassificação.

4.4 Limitação de figuras classes F, E e D:
Na introdução, são permitidas figuras não constantes da lista – vide regra 4.2.
Após a introdução, os casais podem executar apenas os passos
constantes da lista determinada para sua classe de nível, sob risco de
desclassificação.



4 Figuras
Observações importantes:

• De acordo com a Reunião de Regulamento, realizada em 19/02/2017 , a
partir do ano de 2017, a lista de Syllabus dos Campeonatos de Dança
Esportiva no Brasil, será regida apenas pelos Livros da World Dancesport
Federation-WDSF, para uma adequação aos modelos internacionais
atuais.

• Treinadores, professores e atletas, atentem-se para o nome das figuras
em cada classe, sua execução de acordo com os livros e adequem as
coreografias de competição.

• A lista de Syllabus consta no Regulamento Geral para Competições
Oficiais CNDDS, que pode ser encontrado no site www.cndds.org.br , e já
está revisado para o ano de 2017.

http://www.cndds.org.br/


5 Músicas
5.1 As músicas terão andamento e duração conforme a tabela a seguir:

DIVISÃO ANDAMENTO DURAÇÃO (minutos)

Valsa Inglesa 28-30 compassos / minuto De 1:30 a 2:00

Tango Internacional 31-33 compassos / minuto De 1:30 a 2:00

Valsa Vienense 58-60 compassos / minuto De 1:00 a 1:30

Slow Foxtrot 28-30 compassos / minuto De 1:30 a 2:00

Quickstep 50-52 compassos / minuto De 1:00 a 1:30

Samba Internacional 50-52 compassos / minuto De 1:30 a 2:00

Cha Cha Cha 30-32 compassos / minuto De 1:30 a 2:00

Rumba 25-27 compassos / minuto De 1:30 a 2:00

Pasodoble 60-62 compassos / minuto Vide [1]

Jive 42-44 compassos / minuto De 1:00 a 1:30

[ 1 ] Para o Paso Doble, as músicas terão duração até o primeiro highlight, das fases 
eliminatórias até a fase final.



5 Músicas
5.2 As músicas para a Classe F terão marcação rítmica forte, adequada
para competidores iniciantes.
As músicas para demais níveis poderão ter marcação suave/variada,
para permitir maior interpretação pelos competidores.
5.3 A música de cada bateria será sorteada pouco antes da realização
da própria bateria.
5.4 O Chairperson pode prolongar a duração máxima, se considerar
necessário um período mais longo para um julgamento justo, exceto
no Paso Doble.
5.5 O Chairperson pode solicitar a re-execução de uma bateria, se a
música for inadequada em relação aos quesitos: marcação do ritmo,
andamento e característica de cada ritmo.



6 Indumentária
6.1 Vestimenta:

Masculino Feminino

Faixa Etária ST LA ST LA

Juvenil
Júnior

Camisa Social Branca
Calça Social

Gravata
Colete (opcional)

Camisa de Manga Comprida
Calça

Colete (opcional)

Blusa ou Collant ou
Camisa

+ Saia na altura do 
Joelho

Blusa ou Collant ou 
Camisa

+ Saia na altura do 
Joelho

Youth
Adulto
Sênior

Camisa Social Branca
Calça Social

Gravata Comum
+ Blaser ou

Gravata Borboleta + Fraque
Colete (opcional)

Camisa de Manga Comprida
Calça

Vestido
(peça única)

com Saia abaixo do 
Joelho

Ou
Duas Peças (sendo 
que a combinação 

de duas peças deve 
manter o abdômen 

coberto)

Vestido
(peça única ou 

duas peças)

6.1.1 Os glúteos devem estar completamente cobertos durante a apresentação.
6.1.2 NÃO permitido: calças jeans, shorts, bermudas, camisetas, camisetas regata.
6.1.3 NÃO permitido: fio-dental, tangas, calcinhas cor da pele.



6 Indumentária
6.2 Decoração:

Faixa Etária Masculino Feminino

Juvenil
Júnior

Nenhuma 
decoração 
permitida

Nenhuma 
decoração 
permitida

Youth
Adulto
Sênior

Sem 
restrições

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 Masculino Feminino

Juvenil
Júnior

Salto máximo: 2,5 cm Salto máximo: 4,0 cm

Youth
Adulto
Sênior

Sapatos específicos para cada modalidade: 
Standard e 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 Masculino Feminino

Juvenil 
Júnior

Cabelo
Curto Aparado

ou
Comprido Preso

NÃO permitido Spray 
Colorido 

Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições

6.5 Maquiagem:
Faixa Etária Masculino Feminino

Juvenil
Júnior

NÃO permitido
Permitido Tons de 

Rosa Suaves
Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições Sem restrições



6 Indumentária
6.6 Joalheria:

Faixa Etária Masculino Feminino

Juvenil
Júnior

NÃO permitido
Permitido Brincos, Anéis, 

Presilhas, Pulseiras.
Youth
Adulto
Sênior

Sem restrições 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 competidor (a) não trajado (a) 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 Andamento da Competição
7.1 Os casais serão divididos em baterias conforme número de
inscrições.
7.2 Em função da diferença entre os trajes característicos de danças
standard e danças latino-americanas, serão previstos intervalos para a
troca de roupas entre danças standard e danças latino-americanas, e
vice-versa.
7.3 Os competidores do Pro/Am participam do desfile de abertura, no
início do evento, representando sua delegação (academia/escola),
trajados com a vestimenta da competição. Recomenda-se chegar com
uma hora de antecedência ao local da competição.
7.4 Os competidores devem estar atentos à programação. Não serão
tolerados atrasos na entrada das baterias.



8 Escrutínio e Arbitragem
8.1 O escrutínio seguirá o padrão internacional conhecido como 
Skating System.
8.2 A equipe de arbitragem será composta de pelo menos cinco 
árbitros de pista e pelo menos dois escrutinadores.
8.3 Critérios de arbitragem
Os critérios de arbitragem são:
• Ritmo e Musicalidade
• Equilíbrio
• Desenvolvimento do Movimento
• Características
8.4 Para efeito de classificação e premiação no Pro/Am, os casais 
serão avaliados pelo conjunto: profissional + amador.



9 Premiação
A premiação consta de:

9.1 Medalhas de ouro aos competidores amadores classificados em 1º 
lugar de cada categoria.

9.2 Medalhas de prata aos competidores amadores classificados em 2º 
lugar de cada categoria.

9.3 Medalhas de bronze aos competidores amadores classificados em 
3º lugar de cada categoria.

9.4 Certificados de participação a todos os competidores profissionais e 
amadores.



10 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

mailto:dancesportminasshow@gmail.com

