21ª Edição Portugal Open em Dança Desportiva
Lisboa, 14 de Fevereiro 2020
Ex. Mos. Srs.,
A SF Alunos de Apolo irá promover nos dias 29 de Fevereiro e 1 de Março a 21ª
edição do Portugal Open em Dança Desportiva. À semelhança de todas as outras
edições o Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso em Lisboa acolherá esta
iniciativa.
Enviamos a presente mensagem com informação importante sobre provas a
decorrer. Teremos um fim-de-semana intenso com Dança Desportiva ao mais alto nível
com a presença dos melhores atletas nacionais e alguns dos melhores do Mundo. Este
é um momento de convívio saudável e partilha de experiências entre atletas e agentes
desportivos.
• Sábado, 29 de Fevereiro
Provas abertas de Latinas nos seguintes escalões e categorias:
Juvenis 1
Juvenis 2;
Juvenis 2 Iniciados;
Junior 1: Iniciados, Intermédios e Open;
Junior 2: Iniciados, Intermédios e Open;
Juventude: Iniciados, Intermédios, Pré-Open e Open;
Adultos: Iniciados, Intermédios, Pré-Open;
Senior 1: Iniciados, Intermédios e Open
Seniores 2, 3 e 4: Iniciados, Intermédios e Open
Profissionais e Profissionais Masterclass;
WDSF World Open Latin (Juventude, Adultos e Séniores).
Nota:
Juvenis 1 podem dançar na prova de Juvenis 2. Prova com as danças de Juvenis 2.
Juvenis 2 podem dançar na categoria de intermédios em Juniores 1.
Juniores 1 podem dançar na mesma categoria a que pertencem em Juniores 2.
Juniores 2 podem dançar na mesma categoria a que pertencem em Juventude. Nos
casos de categoria Open podem participar em Juventude Pré-Open e Open.
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Juventude podem dançar na mesma categoria a que pertencem em Adultos. Nos casos
de categoria Pré-Open e Open podem participar na prova WDSF se tiverem o cartão de
atleta WDSF.
Senior 1 Open podem participar na prova WDSF se tiverem cartão de atleta WDSF.
Senior 2+3+4 Open podem participar na prova WDSF se tiverem cartão de atleta
WDSF.
As regras a observar de indumentária são as que se apliquem no escalão e categoria
em que o par participa. Nas provas WDSF aplicam-se as regras da Federação Mundial.
Campeonato Nacional Sub-21 Dez Danças;
Campeonato Nacional de Grupos nos escalões de Juniores, Adultos e Seniores;
Campeonato Nacional de Solo nos escalões de Juniores, Adultos, Seniores.
• Domingo, 1 de Março
Campeonato Nacional Dez Danças (todos os escalões e categorias, excepto Sub-21);
Campeonato Nacional de Grupos nos escalões de Juvenis e Juventude;
Campeonato Nacional de Solo nos escalões de Juvenis e Juventude;
WDSF Open Sub-21 Latin.
Inscrições:
WDSF World Open Latin - € 30,00
WDSF Open Under-21 Latin - € 20,00
WDSF + Prova Portugal Open (no mesmo dia) - € 30,00
Portugal Open - € 20,00
Campeonato Nacional Dez Danças – De acordo com Regulamento Financeiro FPDD
Campeonato Nacional Grupos – De acordo com Regulamento Financeiro FPDD
Provas “Solo” – De acordo com Regulamento Financeiro FPDD
Os participantes em provas do Portugal Open, sábado, apenas pagam um valor
de inscrição (o mais alto aplicável) independentemente do número de provas em que
participem.
Os atletas que desejem participar na prova WDSF World Open Latinas e/ou
WDSF Open Sub-21 Latinas e ainda não tenham o seu MIN e cartão da WDSF devem
tratar desse processo com tempo para garantir a possibilidade de validação da sua
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inscrição. Apenas podem participar em provas WDSF atletas registados e com estado
activo na WDSF.
As inscrições para o Portugal Open e/ou Campeonato Nacional devem ser feitas
até ao dia 24 de Fevereiro, segunda-feira. Para benefício de todos e melhor gestão de
programação e horários pedimos que enviem os formulários de inscrição logo que
possível e não aguardem pelo último dia. Se as inscrições forem efectuadas
atempadamente o programa pode ser divulgado mais cedo e assim as escolas/clubes e
atletas conseguem fazer o planeamento da sua deslocação e participação mais cedo.
A FPDD terá um formulário de inscrição próprio que contemple todas as
inscrições possíveis.
Nas provas solo, por defeito ao inscrever o(a) atleta a FPDD assume que irá
participar em ambos os grupos da disciplina (1 e 2). Se o atleta não desejar fazer
Latinas e/ou Standard 1 e 2 deve fazer essa referência na ficha de inscrição.
Para obter mais informações ou efetuar reserva de mesa junta à pista, pode
consultar
o
site
da
organização
do
Portugal
Open
em
http://portugalopenwdsf.wixsite.com/pocwdsf, Facebook: Portugal Open, Intagram:
@portugalopenwdsf ou contactar diretamente a organização por correio
electrónico em: portugalopen@alunosdeapolo.com
É para nós um enorme prazer promover este evento internacional e apelamos a
todas as Escolas, Clubes, Treinadores, Atletas e outros agentes desportivos que
mobilizem os seus atletas a estarem presentes.
Agradecemos desde já a atenção dada a esta mensagem e colaboração na
divulgação e promoção desta iniciativa. O nosso sucesso é o sucesso de todos nós
enquanto estrutura defensora da Dança Desportiva.

Melhores cumprimentos,
Carlos A. A. Rodrigues
Presidente SF Alunos de Apolo
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