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Como já tivemos oportunidade de anunciar em campeonatos anteriores, vimos por este
meio relembrar que a partir do início de 2013 seguintes mudanças ocorrerão em
relação às secções "Novice":

NOVICE 'B'  4 DANÇAS  Modernas: -
-

NOVICE 'A'   DANÇAS Modernas: -

A VALSA VIENENSE E O PASO DOBLE passarão a ser dançados também no

POR FAVOR QUEIRAM NOTAR que o "Juvenile Paso Doble" estará submetido a um período
de teste para que se possa verificar se os Juveni estarão aptos a praticar esta dança.

A música para Novice "A" "Intermediate" e "Championship" será tocada

O nível PRE-PROFESSIONAL passa a ser o mesmo que o "Profess

Boa sorte a todos, com a dança em 2013.

RANKING

Obs: Finais com 7 ou 8 pares: 7.º e 8.º: 10 pontos

ESCALÕES DE SYLLABUS: NOV C para B 150 ou mais pontos
NOV B para A 200 ou mais pontos
NOV A para Int 250 ou mais pontos

ESCALÕES DE FREESTYLE: Int para Champ 350 ou mais pontos
Champ para Amadores 350 ou mais pontos

JUVENTUDE (CHAMPIONSHIP): Vencedor do Ranking a premiar no Campeonato Nacional
SENIORES (CHAMPIONSHIP): Vencedor do Ranking a premiar no Campeonato Nacional
AMADORES: Vencedor do Ranking a premiar no Campeonato Nacional
PROFISSIONAIS: Vencedor do Ranking: 2.º Par a Representar Portugal

Se coincidir com Campeão Nacional - 2.º Classificado do Ranking

O Sistema de Ranking é o único sistema de promoções nas Competições da APPDSI.

Todos os pares começam com zero pontos. Os pontos são sempre contabilizados em cada prova (incluindo secções
combinadas)

A tabela aplica-se a todos os escalões etários.

Após promoção os pares voltam a zero. Juventude (Championship), Seniores (Championship), Amadores e
Profissionais passam a zero após final de época competitiva (no campeonato nacional)

Todos os pares que competem recebem pontos.

Pares que forem promovidos não podem dançar em secções anteriores (com exceção se estiverem a
competir no nivel mais elevado do seu escalão).

Troca de pares voltam a zero.

Todos os pares que faltarem (no show) ou desistirem não recebem pontos.

Todos os pares inscritos cuja secção não seja realizada, seja qual for o motivo, são declarados “winner by
default” recebendo os respetivos 20 pontos de vencedor.

Finais com 2 pares se um desistir o outro será declarado “winner by default” recebendo os
respetivos pontos do 1.º lugar.

Transições de escalão etário só são efetuadas por idade: pontos passam a zero (salvo de juvenis para juniores em
Que os pontos mantém-se)

Promoções por proposta do professor/par: só aceites após ter participado, no minimo,  em
8 competições (syllabus) ou 16 (freestyle).

!


