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Regra I 
     Designação 
 

Esta iniciativa decorrerá com a designação de:  
 

    “REGIONAL DO RIBATEJO” 
 

Regra II 
Datas da realização 

 
As datas da realização serão acordadas, depois do 

conhecimento dos Campeonatos Nacionais, Taça de Portugal e 
de Circuito da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. 
 

Regra III 
Participação 

 
Para a participação neste evento é obrigatório estarem 

inscritos na Associação de Dança Desportiva de Santarém, 
com as quotas em dia, o seguro pago e a ficha de exame 
médico entregue. 
 

Regra IV 
       Categorias 
 

O Regional do Ribatejo é disputado nas categorias de 
Latinas e Standard em número ímpar de eliminatórias. Em 
paralelo poderão ser realizados campeonato de “All Girls” , 
“Solo”, “10 Danças”, outros a aprovar pela direção da ADDS                                                                                                                             
.  

 
Regra V 

Atribuição dos prémios aos Pares 
 

Os prémios serão atribuídos aos pares que na soma dos 
pontos obtidos nas diversas eliminatórias acumule o maior 
número de pontos. 
No apuramento da classificação final dos atletas em Latinas e 
Standard contam todas as eliminatórias, menos a pior 
resultado independente do número de eliminatórias realizadas. 
Os Atletas que trocam de par perdem todos os pontos 
conquistados  
Restantes competições consultar regulamentos próprios 
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Regra VI 

Pontuação 
 

A atribuição de pontos aos atletas é feita segundo a lista 
de pontos do Circuito nacional do livro de regras da FPDD . 
             

Regra VII 
Organização 

 
 

          1- O Regional será dividido por eliminatórias dependendo 
o seu número, das Escolas que a pretendam organizar, num 
mínimo de três e no máximo sete eliminatórias. 
 

2 – Todos os competidores pagarão uma inscrição de      
2, 00 € que reverte para a Associação. 
 

3 – Em cada eliminatória a organização da mesma, poderá 
dar lembranças ou troféus que entender. 
 

4 – Participação nos Troféus 
 

As escolas não organizadoras de eliminatórias do Regional, 
com menos de 10 atletas inscritos nessa época na ADDS, a sua 
contribuição será de 50.00€.  
 
Escolas não organizadoras de eliminatórias do Regional, com 
número igual ou superior a 10 atletas inscritos nessa época na 
ADDS a sua comparticipação será de 100.00€.  
 
Escolas organizadoras de eliminatórias do Regional, 
independente do número de atletas inscritos nessa época na 
ADDS e a própria ADDS repartirão entre si os custos em partes 
iguais acrescido de uma taxa de 50.00€ para a Escola 
organizadora da última eliminatória e para a própria ADDS.  
 
A entidades externas ou escolas não ativas que pretendam 
organizar eliminatórias o valor da comparticipação será 
agravado de 100.00€ em relação á divisão de custos.  
Caso os custos finais não estejam apurados esta entidade 
deverá deixar uma caução de 300.00€ antes da realização do 
campeonato.  
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  5– Na última eliminatória que se designará final, haverá 
distribuição dos prémios, segundo o seguinte critério: 
 

a) Aos primeiros 6 Classificados, serão atribuídos Taça ou 
Troféu, para as modalidades Latinas e Standard. 
Aos restantes participantes, será atribuída medalha. 

 Restantes competições consultar regulamentos próprios 
 

Regra VIII 
Troféu ás Escolas 

 
 Os Troféus a atribuir às Escolas vencedoras serão 
atribuídos pelas Classificações de Pares, Solo e All Girls 
Latinas e  Pares e Solo em Standard segundo o seguinte 
critério: 
 

a) Haverá sempre um troféu para as Escolas classificadas 
em 1.º, 2,º e 3.º lugar, na modalidade de Latinas e 
Standard. 

b) Os troféus serão atribuídos às Escolas pela acumulação 
do total dos pontos dos seus atletas, resultantes dos 
Pares que competiram em cada escalão e respetivas 
categorias, 25% dos pontos dos atletas Solo em Latinas 
1 e 2 e em Standard 1 e 2 e 100% dos pontos dos grupos. 

c) A atribuição de pontos é feita segundo as listas de 
pontos dos livros de regras da FPDD. 

d) Estes mesmos pontos serão majorados da seguinte 
forma nos atletas Pares 
Categorias de iniciados…….. sem majoração 
Categoria de intermédios …. 50% de majoração 
Categoria de open……………100% de majoração 

 
e) Na classificação para as Escolas contam todas as 

eliminatórias sendo só considerados os pontos dos 
Pares finalistas e dos 3 lugares de pódio em Solo e All 
Girls que participaram obrigatoriamente: 
 
Regional do Ribatejo com três eliminatórias, 
participação obrigatória em 2 campeonatos. 
Regional do Ribatejo com cinco eliminatórias, 
participação obrigatória em 3 campeonatos. 
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Regional do Ribatejo com sete eliminatórias, 
participação obrigatória em 4 campeonatos. 
 

f) Numa situação de dissolução do par ou transferência de 
atletas solo e ou grupos para outra Escola tendo o 
mesmos realizado o número de campeonatos mínimos 
exigidos a sua pontuação será tomada em conta na 
classificação final da Escola que representou 

 
Regra IX 

Pessoal Técnico 
 

a) O Júri será indicado pelo Conselho de Arbitragem da 
Federação Portuguesa de Dança Desportiva, conforme 
livro de regras, cabendo à ADDS a quando da sua 
requisição informar o mesmo que sempre que possível 
não deverá nomear para esta atividade Júris que sejam 
membros ativos dos corpos técnicos das escolas desta 
associação ou que estejam em processo de litigio com 
esta associação. 

 
b) A ADDS assume o custo financeiro do Júri mais oneroso 

assim como o custo do Presidente de Júri nos 
campeonatos All Girls, excetuando os campeonatos 
com All Girls Nacional e em que a escola organizadora 
terá de suportar 50% do custo do mesmo .  

c) O escrutinador será da responsabilidade da A.D.D. 
Santarém e possua a licença de escrutínio da FPDD. 

d) O apresentador também poderá ser indicado pela 
Escola organizadora, desde que seja dado 
conhecimento prévio à ADD Santarém e possua a 
licença de apresentador da FPDD. 

e) O corpo Técnico da ADDS composto pelo Presidente, 
Apresentador, Escrutinador, Tesoureiro e Delegado 
quando presentes e em exercício das suas funções 
receberá um subsídio de apoio ás suas deslocações no 
valor de 40.00€ por elemento. Este subsídio será da 
inteira responsabilidade da ADDS quando as escolas 
organizadoras de campeonatos não pretendam 
participar em 50% dos seus custos 

        
Regra X 
Entradas 
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 Os preços a praticar pelas organizações serão no máximo 
até 6,00 € para as bancadas ou lugares que a substituam. 
 As mesas de 4 lugares até ao máximo de 30,00 €. 
 
 
 
 
 

Regra XI 
Disposições finais 

 
As inscrições para o Regional devem ser feitas sempre 

até à 2.ª feira e as anulações até 4.ª feira às 23:59 horas, 
anterior ao evento podendo inscrever-se mais tarde, mas 
pagando um agravamento de 100% sobre a taxa inicial. 
 
  Nos casos em que este regulamento seja omisso e 
que necessitem de resolução, a mesma será tomada em 
Assembleia Geral, ouvidos todos os interessados. 
        
 
Alterações introduzidas: 
 
1.ª Alteração em Assembleia Geral de 15 de Janeiro de 2004  
2.ª Alteração efetuada em Assembleia Geral de 30 de Março  
3.º Alteração 
4.º Alteração em Assembleia Geral de 28 de Outubro de 2008. 
5.ª Alteração em Assembleia Geral de …. de ………… de 2012 
6.ª Alteração em Assembleia Geral de 13 de Março de 2014 
7.ª Alteração em Assembleia Geral de 24 de Fevereiro de 2015 
8º Alteração em Assembleia Geral de 28 de Dezembro de 2015 
9º Alteração em Assembleia Geral de 27de Janeiro de 2018 
10º Alteração em Assembleia Geral de 27 de Fevereiro de 2020 
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