CONCURSO DE DANÇA
REGULAMENTO
1. Das disposições gerais
1.1. Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação no
Concurso de Dança do 2º Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul.
1.2. O concurso será realizado no dia 23 de setembro de 2018 com início às 09 horas no
Parque das Nações Indígenas localizado na R. Antônio Maria Coelho, 5655 - Carandá Bosque,
Campo Grande – MS, e fará parte da programação oficial do 2º Festival Cultural do
Chamamé de Mato Grosso do Sul.
1.3. O Concurso compreende dois estilos de dança: Chamamé e Polca. E as inscrições são
gratuitas, e poderão ser realizadas pelo e-mail: concursodancams@gmail.com.
1.4. Poderão participar dançarinos profissionais e amadores do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Da Inscrição
2.1. Será aceita apenas a modalidade de dança de salão nos estilos chamamé e polca. O
número máximo de inscritos deverá ser de 20 casais.
2.2. As inscrições estarão abertas de 13 de agosto a 14 de setembro de 2018.
2.3. Cada casal poderá escolher o estilo e a música a ser apresentada na fase eliminatória.
2.4. Na fase final os cinco casais classificados, dançaram coletivamente os dois ritmos (Polca e
Chamamé), sendo assim classificado do 1º ao 5º lugar.
2.5. Os inscritos, no momento da competição, só poderão competir, mediante a assinatura do
termo de participação que está anexo a ficha de inscrição, e se refere aos seguintes itens:
1.
do evento;

De que estão cientes e aceitam as regras impostas pela organização

2.

Que permitem filmagem e utilização das fotos e imagens gravadas para

publicidade e divulgação do evento em qualquer meio relacionado à dança e
objetivando o desenvolvimento da mesma;
3.

Estão aptos e em perfeitas condições de saúde para participar da

competição;
2.4. Cada participante deve apontar um nome como diretor ou coordenador para ficar junto
ao som – responsável pela apresentação do casal e localização e tempo da música. Cada
representante das duplas receberá um crachá para circular no evento.
2.5. Não será permitida a mixagem de músicas mesmo dentro do mesmo gênero
musical, porém, será permitida a edição sobre a mesma música a fim de obter a duração
requerida.
2.6. O tempo máximo de coreografia será de 3 minutos e a apresentação individual (por
casal).
3. Documentação obrigatória
3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida;
3.2. Termo de participação.

4. Da comissão julgadora
4.1 A Comissão Especial de Seleção será constituída de cinco membros relacionados à área
de dança e cultura, designados pela comissão organizadora do concurso.
5. Critérios de seleção
5.1. Na análise dos trabalhos, serão avaliados os seguintes aspectos:
5.1.1. Atitude do dançarino em cena.
5.1.2. Estética em conjunto do casal (penteado, vestuário, maquiagem, etc.).
5.1.3. Desenvolvimento da dança, sua complexidade, movimentos e sincronização dos
mesmos à música.
5.1.4. Conhecimento, domínio e execução dos movimentos que compreendem o estilo
apresentado.
5.1.5. Coordenação e harmonia de movimentos entre ambos.

5.1.6. Tempo, ou tempos, utilizados para executar a dança, considerando a constância e
consciência dos mesmos.
5.1.7. Qualquer apresentação que desrespeitar essas regras resultará na desclassificação dos
competidores por parte dos juízes.
5.2. Da avaliação

5.2.1.
Eliminatória:
Os casais participantes do concurso deverão estar no local da competição 30 minutos antes do
início.
Considerando que o número máximo de casais competindo será de 20, na primeira fase serão
selecionados os cinco casais mais pontuados que competirá na fase final.
Fase Final:
Os cinco casais classificados na fase eliminatória se apresentam coletivamente, com músicas
incluindo os três ritmos aleatoriamente, que será escolhida pela organização do concurso, sob
critérios específicos para a competição, e os casais terão 5 minutos para a apresentação. Caso
haja necessidade esse tempo poderá ter um acréscimo de até 2 minutos para a avaliação do
júri.

6. Da premiação
6.1. Os cinco casais receberão troféus de participação individual, conforme a classificação.

7. Das disposições finais
7.1 A comissão organizadora decidirá sobre as omissões deste regulamento.
7.2. Caberá aos membros do júri desclassificar qualquer inscrição de participante que não
atenda a este regulamento.
7.3. Qualquer dúvida a respeito desse regulamento poderá ser suprida pela comissão
organizadora

do

evento

concursodancams@gmail.com

pelo

telefone

(67)

3323.7205

ou

pelo

e-mail:

7.4. Todo participante do Concurso de Dança do 2º Festival Cultural do Chamamé declara, com
o ato de sua inscrição, conhecer e concordar plenamente com este regulamento.
7.5. O participante que, de acordo unicamente com a comissão organizadora do evento infringir
qualquer dispositivo deste regulamento será desclassificado.
7.6. Caberá exclusivamente à Comissão Organizadora do evento o conceito de montagem do
palco.
7.7. É obrigação dos participantes cumprir o tempo estipulado para a execução da música.
7.8. É de responsabilidade da Comissão Organizadora estabelecer a sequencia de execução
das coreografias.
7.9. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições nos termos deste
regulamento.
7.10. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de alterar a data da Final, sendo os casais
participantes notificados via telefone de contato fornecidos.
7.11. Quaisquer despesas, nomeadamente de deslocação, alojamento, alimentação, ou outras,
incorridas pelos casais, são de inteira responsabilidade dos PARTICIPANTES.
Comissão Organizadora:
FUNDESPORTE MS (Núcleo de Arte e Cultura/SED MS).
Contato: 3323.7205 – Luciene Bicudo ou Fernando Quadros.
Avenida Mato Grosso 5778 – Bloco III e IV – Campo Grande-MS – CEP 79031-001 – Fone
(067) 3323-7205
E-mail: arteecultura.sedms@gmail.com – Home Page www.fundesporte.ms.gov.br

