X COPA ESEF DE DANÇA ESPORTIVA
09 DE JUNHO DE 2018

A todos os amantes da Dança!

Não percam a X Copa ESEF de Dança Esportiva 2018 que acontecerá no dia 9 de junho de 2018
com inicio às 11 horas, no Salão Azul da ESEF – Escola Superior de Educação Física de Jundiaí.
A Copa ESEF de Dança Esportiva é um torneio de dança esportiva, aberto a todos os atletas da
modalidade, em especial para iniciantes com o objetivo de oferecer oportunidade às duplas para mostrar
suas habilidades, estimulando assim a busca pela excelência.
Serão realizadas provas distintas nas duas disciplinas: Danças Standard e Latinas.
Convidamos a todos que gostam de apreciar a Dança de Salão Internacional a vir prestigiar o evento!

_______________________________________________________________________________

Informações Gerais e Inscrições
1. Local: ESEF - Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (Salão Azul).

2. Data e horário: Sábado, 9 de junho de 2018, horário previsto das 11 às 19 horas. Está prevista a
abertura da pista para reconhecimento no dia 8 (sexta-feira) das 17 às 21 horas, dia 9 das 9h00 às
10h30 e das 11h30 às 12h30, e uma oficina de Dança Esportiva (professores e conteúdos a serem
definidos) no dia 10 (domingo) no período da manhã e à tarde.
3. Etapas do evento: A X Copa ESEF de Dança Esportiva 2018 está prevista em seis etapas: Classes
de Nível (Circuito Brasileiro de Dança Esportiva), Equipes (Team Match), Open Brasil, Same Sex,
Ladies e Mostra Coreográfica.

4. Ladies
Consiste em coreografia de grupo de 3 ou mais participante do sexo feminino, composta por
elementos da Dança Esportiva (disciplina Latinas). Os grupos inscritos deverão disponibilizar a música a ser
utilizada, no formato MP3, pelo e-mail esefDE@outlook.com.br até 31 de maio de 2018.
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5. Mostra Coreográfica

Consiste de apresentações, típicas da dança a dois, de duplas ou grupos, com tempo máximo de 5
minutos, representando escolas, academias, ou grupos independentes, que serão realizadas durante o
evento, nos intervalos da competição. Não haverá premiação nessa etapa. No caso de a quantidade de
inscrições, atingir o limite previsto para o evento, a organização se reserva o direito de encerrar as
inscrições antes do prazo final. Os grupos inscritos deverão disponibilizar as músicas a serem utilizadas, no
formato MP3, pelo e-mail esefDE@outlook.com.br até 31 de maio de 2018.

6. Contaremos com competições, somente nas faixas etárias relacionadas a baixo:

Divisão

Descrição

Júnior I

12 e 13 anos completos em 2018

Júnior II

14 e 15 anos completos em 2018

Juvenil

16 a 18 anos completos em 2018

Adulto

19 a 34 anos completos em 2018

Sênior I

35 a 44 anos completos em 2018

Sênior II

45 a 54 anos completos em 2018

Sênior III

55 a 64 anos completos em 2018

Sênior IV

Acima de 65 anos completos em 2018

7. Inscrições

As inscrições deverão ser confirmadas até as datas-limite abaixo, cada dupla ou equipe deve
preencher uma ficha de inscrição, contendo os nomes completos dos atletas (uma por dupla ou equipe), ano
de nascimento, classe de nível, etapa e disciplina para a qual se inscreve (Latinas ou Standard, ou ambas).
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
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em sites, blogs, webs, banners, folhetos, cartazes, folders, anúncios de revistas e jornais em geral ou
publicações similares, desde que destinados à divulgação da modalidade, ao uso didático ou científico, e/ou
para uso publicitário da entidade realizadora, por período indeterminado, desde que não haja o
desvirtuamento da sua finalidade.

Instruções:

A. Preencher uma ficha de inscrição por dupla ou equipe em cada competição.
B. A inscrição só será confirmada após pagamento do boleto bancário.
C. Para o Team Match e Ladies deve ser feita uma inscrição por equipe, independentemente do número
de participantes.
D. Para a mostra coreográfica deve ser feita uma inscrição por apresentação e grupo, sendo permitido
afixar um banner de medida até 120 cm por 80 cm por grupo, no dia e local do evento, em local
determinado pela coordenação do evento.
E. Para as Classes de Nível e Open, é devida uma única taxa de inscrição, independentemente da
quantidade de competições/disciplinas em que a dupla competirá.
Ex: João e Maria competem no Standard Adulto Classe F e nas Latinas Adulto Classe C, pagam uma
única taxa de inscrição.
F. No caso de inscrição com mais de um(a) parceira/o, o(a) competidor(a) deve ser feita uma inscrição
separada com cada parceira/o, incidindo uma taxa para cada inscrição.
Ex: João compete no Standard Classe F com Maria, e no Open Latino-Americano com Joana. Maria
e João pagam uma taxa de inscrição. Joana e João pagam uma taxa de inscrição.
Obs.: Por tratar-se de um evento que tem por objetivo estimular a participação de atletas novatos na
modalidade, em casos excepcionais, duplas com status de estudante de ensino básico ou superior
(graduação) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição diretamente para a coordenação do evento.
Nesses casos, para validar o boleto, deve ser enviado para o e-mail esefDE@outlook.com.br cópias de
documentos comprobatórios (carteira de estudante ou comprovante de matrícula).
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As taxas de inscrição serão escalonadas conforme tabela a seguir, valendo a data do pagamento do
boleto bancário:

Inscrições

Inscrições

Ficha de inscrição

até

até

Links

20/05/2018

29/05/2018

R$ 80,00

R$ 120,00

https://goo.gl/forms/LXcgB2oXBFvotPQC3

R$ 80,00

R$ 120,00

https://goo.gl/forms/P2pu7fDpNo1mweK23

R$ 80,00

R$ 120,00

https://goo.gl/forms/zBUF3abnLU1KEbJp1

R$ 80,00

R$ 120,00

https://goo.gl/forms/LXcgB2oXBFvotPQC3

R$ 80,00

R$ 120,00

https://goo.gl/forms/YqfI0X2vo3eKxLXe2

R$ 60,00

R$ 60,00

https://goo.gl/forms/P2pu7fDpNo1mweK23

Classes de Nível
(por dupla)
Team Match
(por equipe)
Same Sex
(por dupla)
Open Brasil
(por dupla)
Ladies
(por dupla)
Mostra Coreográfica
(por grupo)

*Para mais detalhes, favor verificar o regulamento. Casos omissos poderão ser esclarecidos pela
coordenação do evento pelo e-mail: esefDE@outlook.com.br ou WhatsApp: (11) 94178-7076.

**Entrada Livre (Haverá coleta de doação de um litro de óleo por pessoa, a ser encaminhada a entidade beneficente).

Local: Salão Azul da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí Rua Dr. Rodrigo Soares de Oliveira,
s/no, Anhangabaú - Jundiaí – SP; Fone/ Fax: (0xx11) 4805-7955
C.E.C.E. Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), entrada pela Via Anhanguera - km 58 - Av. Jundiaí. (veja mapa no
site www.esef.br)
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